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Editorial
L

’11 de gener de 1940, Walter Benjamin va escriure: «Cada línia que puguem publicar
ara —tan incert com sigui el futur a què les abandonem— és un triomf arrabassat als
poders de les tenebres.» Com passa molt sovint quan llegim aquest pensador alemany, són
unes paraules que continuen essent vigents. Les tenebres continuen essent els poders totalitaris presents en moltes zones del planeta. Al món, encara hi ha qui és empresonat per
escriure versos. L’intel·lectual francès Philippe Ollé-Laprune, que ha dedicat uns quants
llibres a aquest tema, explica que: «No és tan senzill entendre com funciona la censura avui
dia, perquè la força dels poders és molt diferent de la d’abans. Els poders s’han privatitzat
i cada vegada és més difícil reconèixer el censor. A més, els mètodes han canviat. Avui dia
gairebé ningú no vol matar un escriptor, perquè sap que és fabricar un màrtir, i això no és
bo per a cap poder polític. El que es fa ara és matar la part d’escriptor que tenen moltes
persones i se’ls condemna a no publicar durant deu anys, o se’ls prohibeix l’accés a espais
públics i als mitjans de comunicació. Ja no maten la carn, sinó la paraula, i això és més difícil
de combatre.»
Gosem afegir que, a gran part d’Occident, les tenebres a què Benjamin fa referència
en el fragment que encapçala aquest editorial es diuen mercat, estadístiques, directrius, informes, rèdits, mecanismes autoreguladors, competitivitat, expedients, informació, emprenedoria...
Són unes tenebres molt més subtils que les que Benjamin volia combatre: enfosqueixen les
línies d’avui amb el mantell enlluernador de la religió de la immediatesa i de la banalitat,
que no fan res més que disfressar la voluntat de control de sempre.
funàmbul

[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]

No sense una certa malícia es podria afirmar que per a tot governant, per a tot règim, és
preferible que als caps dels seus súbdits —actualment s’anomenen ciutadans— hi regni una
certa boirina. Més concretament, al cap d’un súbdit hi ha d’haver únicament la quantitat
d’informació necessària per a refermar el poder dels qui en cada moment són al capdavant
del govern.

Ivan Klíma. Sobre la propaganda.
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Sobre l’heroisme de la vida
moderna*
CHARLES BAUDELAIRE

M

olta gent atribueix la decadència de la
pintura a la decadència dels costums.1
Aquest prejudici de taller, que ha circulat
entre el públic, és una mala excusa dels artistes: estaven interessats a representar el passat incessantment —la tasca és més fàcil—, i
la mandra sortia a compte.
És cert que la gran tradició s’ha
perdut, i que la nova no està formada.
Però, ¿què era aquesta gran tradició,
tret de la idealització ordinària i habitual de
la vida antiga; vida robusta i guerrera, un estat defensiu de cada individu que li permetia aparentar moviments seriosos i actituds
majestuoses o violentes? A això afegiu-hi
la pompa pública que es reflectia en la vida
privada. La vida antiga representava molt;
estava feta sobretot per al gaudi dels ulls, i
aquest paganisme quotidià ha servit meravellosament les arts.
Abans de cercar quin pot ser el cantó èpic de la vida moderna, i de demostrar
amb exemples que la nostra època no és pas

menys fèrtil que les antigues pel que fa a temes sublims, podem afirmar que, com que
tots els segles i tots els pobles han tingut
les seves formes de bellesa, nosaltres tenim
inevitablement la nostra. No pot ser de cap
altra manera.
Totes les formes de bellesa contenen,
com tots els fenòmens possibles, quelcom
d’etern i quelcom de transitori —d’absolut
i de particular. La bellesa absoluta i eterna
no existeix, o, més aviat, és una abstracció
destil·lada en la superfície general de les belleses diverses i prou. L’element particular de
cada forma de bellesa prové de les passions,
i de la mateixa manera que tenim les nostres
passions particulars, tenim la nostra bellesa.
Tret d’Hèrcules al puig Eta, Cató
d’Útica i Cleòpatra, els suïcidis dels quals no
són suïcidis moderns,2 quins suïcidis veieu en
els quadres antics? En totes les existències
paganes, consagrades al desig, no hi trobareu el suïcidi de Jean-Jacques, o el suïcidi estrany i meravellós de Raphaël de Valentin.3

Darrer capítol (el divuitè) de Le Salon de 1846. / 1 No s’ha de confondre aquesta decadència amb la precedent: una
concerneix el públic i els seus sentiments, l’altra tan sols té a veure amb els pintors. / 2 El primer es mata perquè
les cremades a la roba es fan insuportables; el segon perquè ja no pot fer res per la llibertat, i la reina voluptuosa
perquè perd el tron i l’amant; però cap no es destrueix per canviar de pell amb vistes a la metempsicosi. / 3 El
suïcidi de Jean-Jacques Rousseau va ser una llegenda molt estesa. Raphäel de Valentin és l’heroi de La pell de xagrí,
de Balzac. (N. del t.)
*
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Quant al vestit, la pell de l’heroi
modern —tot i que el temps en què els artistes de pa sucat amb oli vestien com mamarratxos i fumaven amb pipes llargues ja
ha passat—, els estudis i el món encara són
plens de gent que voldrien poetitzar Antony amb una túnica grega o un vestit partit.4

dandisme és una qüestió moderna i que li
interessen les coses completament noves.

I tanmateix, ¿que potser aquest
vestit tan vilipendiat no té la seva bellesa i
encís indígena? ¿Que potser no és el vestit
necessari en la nostra època patidora que
porta a les seves espatlles negres i magres
el símbol d’un dol perpetu? Fixeu-vos bé
que el vestit negre i el redingot no tan sols
tenen bellesa política, que és l’expressió de
la igualtat universal, sinó que també tenen
bellesa poètica, que és l’expressió de l’ànima
pública; una desfilada immensa d’enterramorts, d’enterramorts polítics, d’enterramorts enamorats, d’enterramorts burgesos.
Tots celebrem algun enterrament.

Per tornar a la qüestió principal i
essencial —que consisteix a saber si posseïm una bellesa particular, inherent a les
passions noves—, remarco que la major
part dels artistes que han abordat temes
moderns s’han acontentat amb temes públics i oficials, amb les nostres victòries i el
nostre heroisme polític. Tot això ho fan a
contracor i perquè els ho encomana el govern que els paga. Tanmateix, hi ha temes
privats que són heroics d’una altra manera.

Una lliurea uniforme de desolació
testimonia la igualtat; i, pel que fa als excèntrics, a qui els colors contrastats i violents denunciaven fàcilment a la vista, avui
s’acontenten amb matisos en el dibuix, en
el tall, encara més que en el color. ¿Oi que
aquests plecs gesticuladors que juguen com
serps al voltant d’una carn mortificada conserven la seva gràcia misteriosa?
El senyor Eugène Lami i el senyor
Gavarni, que no són pas genis suprems, ho
han entès ben bé: el primer, el poeta del
dandisme oficial; el segon, el poeta del dandisme arriscat i d’ocasió! Rellegint el llibre
Sobre el dandisme, del senyor Jules Barbey
d’Aurevilly, el lector veurà clarament que el
4

Que el poble dels coloristes no es
revolti gaire; ja que, com que és més difícil,
la tasca encara és més gloriosa. Els grans
coloristes saben fer color amb un hàbit negre, una corbata blanca i un fons gris.

L’espectacle de la vida elegant i
dels milers d’existències flotants que circulen pels soterranis d’una gran ciutat —criminals i prostitutes—; la Gazette des Tribunaux i el Moniteur ens demostren que
només hem d’obrir els ulls per conèixer el
nostre heroisme.
Un ministre, assetjat per la curiositat impertinent de l’oposició, ha expressat—una vegada per totes—, amb aquesta
altivesa i eloqüència sobirana que li és pròpia, el seu menyspreu i disgust per totes les
oposicions ignorants i emprenyadores; al
vespre, al Boulervard des Italiens, sentireu
circular al vostre voltant aquestes paraules:
«Heu estat a la Cambra avui? Hi heu vist
el ministre? N... de D...! Que n’estava, de
guapo! Mai no havia vist res tan noble!»

Antony és el protagonista del drama homònim d’Alexandre Dumas. (N. del t.)
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Hi ha, doncs, una bellesa i un heroisme moderns!
I més enllà: «És K. —o F.— qui ha
rebut l’encàrrec de fer una medalla sobre
aquest tema; però no sabrà pas fer-la; no és
capaç de comprendre aquestes coses!»
Així, doncs, hi ha artistes més o
menys capaços de comprendre la bellesa
moderna.
O bé: «El sublim B...! Els pirates de Byron són menys grans i menys
desdenyosos. Et creuràs que ha empès l’abat
Montès, i que ha corregut cap a la guillotina
cridant: “Deixeu-me tot el meu coratge!”»5

El nu —aquesta cosa tan cara als artistes, aquest element necessari per a l’èxit—
és tan freqüent i necessari ara com ho era
antigament: al llit, al bany, a l’amfiteatre. Els
mitjans i els motius de la pintura són igualment abundants i diversos; però hi ha un
element nou: la bellesa moderna.
Els herois de la Ilíada només us arriben al turmell: oh, Vautrin; oh, Rastignac;
oh, Birotteau; i vós, oh, Fontanarès,6 que no
heu gosat explicar al públic les vostres penes
sota el frac fúnebre i torturat que tots duem;
i vós, oh, Honoré de Balzac, el més heroic, el
més singular, el més romàntic i el més poètic de tots els personatges que heu extret del
vostre interior!

Aquesta frase fa al·lusió a la fanfarronada funesta d’un criminal, d’un gran
contestatari, vigorós i ben plantat, el valor
ferotge del qual no va abaixar el cap davant
la màquina suprema!
Totes aquestes paraules, que surten
de la vostra llengua, demostren que creieu en
una bellesa nova i particular, que no és ni de
la d’Aquil·les, ni d’Agamèmnon.
La vida parisenca és fèrtil en temes
poètics i meravellosos. El meravellós ens envolta i ens amara com l’atmosfera; però no
ho veiem.
CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) és un dels poetes més importants de la literatura universal. Rebel i dandi, personifica la figura del poeta bohemi crític i la del flâneur. En català en podem
llegir Els paradisos artificials i i ii (2014), Les flors del mal (2007), Petits poemes en prosa. El tedi a París
(2006), i Consells als joves escriptors (1996). Cal destacar, també, la seva faceta de crític literari i de
traductor, entre altres, d’Edgar Allan Poe.
L’abat Montès era el capellà de la presó de la Grande Rouquette. /
Balzac (N. del t.)
5

6

Personatges d’algunes de les obres de
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Viatges
El diumenge 5 de juliol de 1841, cinc-cents setanta ciutadans anglesos recorren en tren les
dotze milles que separen Leicester de Loughborough. Han pagat un xíling cadascun i una
petita orquestra amenitza el trajecte. El preu inclou una aturada (amb te i galetes) en un
parc. A la tarda, tornen cap a Leicester. El senyor Thomas Cook (res a veure amb l’explorador) ho ha organitzat tot, i ha posat una única condició: els passatgers han de ser abstemis. Resulta que el viatge és un èxit: 1845, cap a Liverpool; 1863, tot d’anglesos passegen
per París amb unes guies petites que Cook mateix ha escrit; 1864, tots cap a Itàlia; 1865,
Amèrica del Nord, i, 1872, volta al món en dos-cents vint-i-dos dies. Ha nascut el turisme.
Actualment, Thomas Cook UK & Ireland és la segona agència de viatges més important de
la Gran Bretanya: té quaranta-cinc avions i, evidentment, un canal de televisió. El turisme
és un gran negoci; viatjar, no. Ens queda la literatura.
Invocació
HOMER

«Conta’m, Musa, les accions d’aquell home astut, que va anar errant durant molt de temps,
després d’haver destruït la sagrada ciutadella de Troia. Va veure les ciutats de molts homes i
en va conèixer la seva manera de ser. Per la mar, ell va patir moltes penalitats en el seu ànim,
lluitant per la seva vida i pel retorn dels seus companys. Però ni així els va salvar, tot i que
ho desitjava molt, perquè van sucumbir per les seves pròpies follies; infeliços, van menjar
les vaques d’Hèlios, el fill d’Hiperío. De seguida aquesta deïtat els prengué el dia del retorn.
Parla’ns-en a partir de qualsevol episodi, dea, filla de Zeus.»
Traducció de Joan Alberich i Mariné
El poble del costat
FRANZ KAFKA

El meu avi solia dir: «La vida és sorprenentment curta. Ara, en el record, se m’hi comprimeix tota de tal manera que, per exemple, amb prou feines comprenc com pot resoldre’s un
jove a cavalcar fins al poble del costat sense témer —deixant de banda tot atzar dissortat—
que ni amb tot el temps d’una vida que transcorre feliç i com si res no n’hi hagi prou, ni de
molt, per a una tal cavalcada.»
Traducció de Josep Murgades
Aquestes són les introduccions (visibles o no) de qualsevol bon llibre de viatges.
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Feliç qui, com Ulisses, ha fet
un bell viatge
JOACHIM DU BELLAY

Feliç qui, com Ulisses, ha fet un bell viatge,
O bé com aquell altre que conquerí el velló,
I després ha tornat ric de tracte,
A viure, el temps que resti, al paternal estatge!
Ai! Quan reveuré el fum, al meu petit vilatge,
Que fa la xemeneia? Quan tindré ocasió
De tornar al clos que volta ma pobra mansió,
Que és per mi una província i encara li du avantatge?
Més m’agrada la casa que els avis han alçat
Que no els palaus de Roma de front agosarat;
Més que no el marbre dur vull la pissarra fina,
Més que el meu Loira gàl·lic que no el Tíber llatí,
Més el meu xic Liré que no el puig Palatí,
Més que no el vent de mar la dolcesa angevina.
Traducció de Marià Villangómez

JOACHIM DU BELLAY (1522-1560), poeta francès. Amb Pierre de Ronsard va fundar el grup de
la Pléiade que pretenia retornar a les formes clàssiques de poesia. Al 1549 publica Défense et illustration de la langue française, que és el manifest d’aquest grup d’escriptors. Entre 1553 i 1557 Du Bellay
va viatjar a Roma i va recollir les seves experiències a Les Regrets (1558).
MARIÀ VILLANGÓMEZ (1913-2002), poeta, dramaturg i traductor eivissenc. Exercí la docència
durant molts anys. Va traduir Mallarmé, Hardy, Apollinaire, Verlaine, Shakespeare, Keats, Baudelaire, Du Bellay, Yeats i Dylan Thomas entre altres. L’any 2013, Viena Editors en va publicar Obra poètica completa. Pel que fa a la seva prosa cal destacar L’any en estampes (1957) i Parlar i escriure (1994).
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Excursions a peu*
ROBERT LOUIS STEVENSON

N

ingú no s’ha de pensar que una excursió
a peu és, com alguns voldrien fer-nos
creure, tan sols una manera, més bona o més
dolenta, de veure el camp. Hi ha moltes maneres igualment bones de contemplar el paisatge, i cap de més vívida —tot i els diletants
hipòcrites— com des d’un tren. De fet, el
paisatge en una excursió a peu és força accessori. Els qui de debò pertanyem a aquesta
germandat no viatgem pas a la recerca d’allò
pintoresc, sinó de certs humors alegres: de
l’esperança i dels ànims amb què iniciem la
marxa al matí, i de la pau i la repleció espiritual del descans al vespre. No podem dir què
fem amb més plaer, si posar-nos la motxilla o treure’ns-la. L’emoció de la sortida ens
prepara per la de l’arribada. Tot allò que fem
no és pas una recompensa en si mateix: el
premi s’allarga en el temps, i, d’aquesta manera, un plaer condueix a un altre en una cadena sense fi. Això és el que ben pocs poden
entendre; o bé sempre s’estan escarxofats, o
bé sempre caminen a vuit quilòmetres per
hora; no confronten una cosa amb una altra:
no preparen tot el dia per al vespre, ni tot
el vespre per a l’endemà. I, sobretot, aquí és
on falla la comprensió del qui camina massa
ràpid. El seu cor s’indigna contra els qui prenen el curaçao en copetes de licor, quan ell
en pot beure a glops en un atuell de fang. No
vol creure que el sabor és més delicat en la
dosi més petita. No vol creure que si camina
aquesta distància desmesurada no fa res més

que atordir-se i castigar-se, i arribar a l’hostal, a la nit, amb una mena de gebrada sobre
els cinc sentits i una nit fosca sense estrelles
en el seu esperit. El vespre suau i lluminós
del caminant moderat no és per a ell! No li
queda res d’humà, tret de la necessitat física d’anar-se’n al llit i de prendre un parell
de copetes de conyac per dormir. Fins i tot
la seva pipa, si és fumador, no tindrà gust
ni encant. El destí d’aquest home és tenir
el doble de penes del que cal per a obtenir
la felicitat i, al capdavall, perdre-la; és, ras i
curt, l’home del proverbi, que va més lluny i
viatja pitjor.
Ara bé, per a gaudir-ne com cal,
una excursió a peu cal fer-la sols. Si la feu
acompanyats, o fins i tot en parella, d’excursió en té el nom i prou; és una altra cosa,
més aviat de l’estil d’un pícnic. Una excursió
a peu s’ha de fer en solitari perquè la seva
essència és la llibertat; perquè heu de poder
aturar-vos i continuar, enfilar un camí o un
altre al vostre gust, i perquè heu de poder
anar al vostre ritme: ni trotar al costat d’un
marxador campió, ni caminar amb la finor
d’una noia. A més, heu d’estar amatents a
totes les impressions i deixar que els vostres
pensaments s’amarin dels colors del que veieu. Heu de ser com una flauta que qualsevol
vent pot fer sonar. «No li veig la gràcia —diu
Hazlitt1— a caminar i parlar alhora. Quan
sóc al camp desitjo vegetar com el camp.»

Article publicat al 1876 a Cornhill Magazine, revista fundada a Londres al 1859 i que es va publicar fins al
1975. (N. del t.)
*
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Aquest és el quid de la qüestió. No hauríem
de tenir sorolls de veus a un pam que espatllin el silenci meditatiu del matí. I mentre un
home rumia no pot abandonar-se a l’embriaguesa agradable que procedeix de l’excés de
moviment a l’aire lliure, que comença amb
una mena d’enlluernament i de letargia i que
acaba amb una pau que va més enllà del que
es pot comprendre.
Durant el primer dia de qualsevol
excursió hi ha moments d’amargor en què
el viatger no sent cap simpatia per la seva
motxilla, gairebé està decidit a llançar-la a
l’altra banda d’una tanca i, com Cristià2 en
una ocasió similar, «fer tres salts i continuar,
cantant». I no obstant això, la motxilla aviat esdevé còmoda i tot: es torna magnètica;
l’esperit del viatge hi entra. I tan bon punt
us n’heu passat les corretges per les espatlles, els pòsits del son desapareixen, us domineu amb una sacsejada i agafeu el ritme
prest. I, sens dubte, de tots els estats d’ànim
possibles amb què un home enfila el camí,
aquest és el millor. Naturalment, si continua
pensant en les coses que el preocupen, si
obre el cofre del mercader Abudah3 i camina de bracet amb la bruixa, aleshores, sigui
on sigui, i tant si camina lleuger com si ho
fa a poc a poc, el més probable és que no
sigui feliç: i se n’hauria d’avergonyir! Potser
hi ha trenta homes que parteixen al mateix
moment, i apostaria una bona suma que no
hi ha cap més rostre ombrívol entre aquests
trenta. Seria interessant que poguéssim se-

guir, amagats sota una capa de foscor, l’un
darrere l’altre, aquests viatgers, un matí d’estiu, durant els primers quilòmetres de trajecte. Aquest, que camina ràpid, amb la mirada
penetrant, està del tot concentrat en els seus
pensaments; treballa en el seu teler, teixint
sense parar, per expressar el paisatge en paraules. Aquest altre, mentre camina, observa
el seu voltant mentre avança entre l’herba;
s’espera a la vora del canal per contemplar les
libèl·lules; es recolza en la porta de la devesa,
i no es cansa de mirar les vaques satisfetes. I
aquí en ve un altre, parla, riu i gesticula tot
sol. L’expressió de la cara li canvia de tant en
tant, quan la indignació li brilla als ulls o la
còlera li emboira el front. Compon articles,
pronuncia discursos i dirigeix les entrevistes
més apassionades pel camí. Una mica més
enllà és gairebé segur que començarà a cantar. I tindrà sort, suposant que no sigui un
gran mestre en aquest art, si no ensopega
amb algun camperol estòlid en un revolt del
camí; perquè en ocasions semblants no sé
qui es veu més trasbalsat, ni si és pitjor patir la confusió del trobador o l’ensurt sincer
del pallasso. Una població sedentària, acostumada, a més, al comportament estrany i
mecànic del rodamón comú, de cap manera
no pot entendre l’alegria d’aquests transeünts. Vaig conèixer un home que el van detenir creient que era un boig fugitiu, perquè,
tot i ser un home de cap a peus amb barba
pèl-roja, feia salts pel camí com un nen. I us
sorprendríeu si us expliqués quantes persones greus i cultes m’han confessat que quan

William Hazlitt (1773-1830) fou un escriptor anglès, cèlebre pels seus assaigs de crítica literària. De fet, va
ser considerat el crític anglès més important després de Samuel Johnson. (N. del t.) / 2 Cristià (Christian) és
l’heroi Pilgrim’s Progress, la novel·la al·legòrica de John Bunyan. Stevenson també la cita en el seu llibre de viatges
Travels with a Donkey in the Cévennes («Viatge amb un ruc per les Cévennes»)(1879). (N. del t.) / 3 Personatge
d’un dels Tales of the Genii (1764), uns suposats contes orientals traduïts del persa i que, en realitat, sortien de la
imaginació de James K. Ridley, que els va publicar amb el pseudònim de Sir Charles Morrell. La bruixa del conte
representa la consciència. (N. del t.)
1
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viatjaven a peu cantaven —i cantaven molt
malament— i que es van tornar vermelles
fins a les orelles quan, com he descrit abans,
després d’un revolt, un camperol poc propici
queia als seus braços. I, perquè no us penseu que exagero, aquí teniu la confessió que
Hazlitt va fer en l’assaig «On Going a Journey» («Anar de viatge»), que és tan bo que
s’hauria de fer pagar un impost a tots els qui
no l’han llegit:
«Doneu-me un cel clar i blau
damunt el cap —diu— i un prat verd sota
els peus, un camí sinuós davant meu, i una
caminada de tres hores abans de sopar, i, apa,
a pensar! És estrany que no comenci algun
joc en aquests bruguerars solitaris. Ric, corro, salto, canto d’alegria.»
Bravo! Després de l’aventura del
meu amic amb el policia, no us hauria fet res
de publicar-la en primera persona, oi? Però
avui dia no som valents i, fins i tot en els
llibres, tots hem de fingir-nos tan avorrits
i estúpids com els nostres veïns. Hazlitt no
era així. I observeu com n’és de savi (de fet,
n’és en tot l’assaig) respecte de la teoria dels
viatges a peu. Ell no és un d’aquests homes
atlètics amb mitjons morats que caminen
vuitanta quilòmetres diaris: el seu ideal és
una marxa de tres hores. I a més vol un camí
sinuós, de tan epicuri com és.
No obstant això, hi ha una cosa que
desaprovo d’aquestes paraules seves, una
cosa de la pràctica del gran mestre que no
em sembla sàvia del tot. No aprovo aquest
córrer i saltar. Totes dues accions acceleren
la respiració; expulsen el cervell de la gloriosa confusió que experimenta a l’aire lliure,
i trenquen el ritme. Un pas irregular no és
gaire agradable per al cos, i distreu i irrita
la ment. Mentre que, quan hom adopta un
pas regular, no li cal cap pensament cons-
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cient per a mantenir-lo, i, no obstant això,
ens impedeix pensar intensament en res
més. Com qui teixeix, com la feina d’un copista, de mica en mica neutralitza i adorm
l’activitat seriosa de la ment. Podem pensar
en això o allò, amb lleugeresa i rient, com
pensa un nen, o com pensem durant una
becaina matinal; podem fer jocs de paraules o desxifrar acròstics, i jugar de mil i una
maneres amb paraules i rimes, però quan es
tracta d’una tasca honesta, quan es tracta
de concentrar-nos per fer un esforç, podem
tocar la trompeta tan forta i durant tant de
temps com vulguem: els grans barons de la
ment no es reuniran sota l’estendard, sinó
que seuran cadascun a casa seva, escalfant-se
les mans davant les llars, i lliurats a les seves
pròpies cavil·lacions privades!
Com veieu, en el transcurs d’una
jornada de viatge a peu hi ha una gran varietat d’estats d’ànim. Des de l’alegria de l’inici
fins a la flegma feliç de l’arribada, hi ha un
canvi certament gran. A mesura que avança
el dia, el viatger passa d’un extrem a l’altre.
Cada vegada s’integra més al paisatge material, i l’ebrietat de l’aire lliure augmenta dins
seu, fins que s’atura al costat del camí i veu
tot el que l’envolta com en un somni plaent.
La primera etapa és sens dubte més lluminosa, però la segona és la més tranquil·la.
Cap al final, un home ja no fa tants articles,
ni riu a cor batent; ara bé, els plaers purament animals, la sensació de benestar físic,
l’encís de cada inhalació, de cada vegada que
els músculs es tensen a les cuixes, el consolen
de l’absència dels altres i el porten ben content al seu destí.
Tampoc no em puc oblidar de dir
quelcom sobre els bivacs. Arribem a una
fita en un turó, o a un lloc on camins profunds van a parar sota els arbres; ens traiem
la motxilla i seiem per fumar-nos una pipa
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a l’ombra. Ens capbussem dins nostre i els
ocells s’acosten i ens miren; el fum es dissipa en la tarda sota la cúpula blava del cel;
el sol es posa càlidament sobre els nostres
peus i l’aire fresc ens visita el coll i ens agita
la camisa oberta. Si no som feliços és que
devem tenir una consciència malvada. Podem estar-nos tot el temps que vulguem a
la vora del camí. És gairebé com si hagués
arribat el mil·lenni, quan llançarem els rellotges per la finestra, i no ens recordarem
més de l’hora i de les estacions. No comptar
les hores durant tota una vida és —volia dirho— viure per sempre. No teniu ni idea, tret
que ho hàgiu intentat, de com d’interminablement llarg és un dia d’estiu que tan sols
mesureu segons la gana que sentiu, i al qual
només poseu fi quan teniu son. Conec un
poble on amb prou feines hi ha cap rellotge,
on ningú no sap res dels dies de la setmana
tret de per una mena d’instint per la festa
dels diumenges, i on només una persona pot
dir-vos el dia del mes, i generalment s’equivoca. Si la gent sabés com de lent avança el
temps en aquest poble i quina pila d’hores
lliures proporciona, a més de les convingudes, als seus savis habitants, crec que sortiria
en desbandada de Londres, Liverpool, París
i altres ciutats grans, on els rellotges perden
el cap, i marquen les hores cadascun més
ràpid que l’altre, com si tots haguessin fet
una juguesca. I tots aquests pelegrins necis
portarien la seva infelicitat al damunt, en
un rellotge de butxaca! Cal assenyalar que
no hi havia rellotges en els dies tan lloats
d’abans del Diluvi. Consegüentment, és clar,
no hi havia cites, i encara no es pensava en la
puntualitat. «Tot i que a un home cobdiciós
li lleveu tot el seu tresor —diu Milton—, si
encara li queda una joia no el podreu privar

de la seva cobdícia.»4 I jo diria d’un home de
negocis modern: podeu fer el que vulgueu
amb ell, posar-lo a l’Edèn, donar-li l’elixir de
la vida... però continuarà tenint un defecte
en el cor, continuarà tenint els seus hàbits
de negoci. Ara bé, en cap altre moment els
hàbits comercials queden més mitigats que
en una excursió a peu. I així, durant aquestes
aturades, com dic, us sentireu gairebé lliures.
Però la millor hora arriba a la nit,
després de sopar. No hi ha pipes com les
que segueixen una bona jornada de marxa;
el gust del tabac és una cosa memorable, tan

John Milton (1608-1674) poeta i assagista anglès, conegut, sobretot, pel seu poema èpic El paradís perdut. (N.
del t.)
4
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sec i aromàtic, tan atapeït i tan fi. Si acabeu
la nit amb un grog, reconeixereu que mai
n’hi ha hagut cap d’igual; a cada glop una
tranquil·litat jovial s’estén per tots els nostres membres i se’ns instal·la fàcilment al
cor. Si llegim un llibre —cosa que sempre
farem de manera intermitent—, trobarem el
llenguatge estranyament vigorós i harmoniós, les paraules adquireixen un significat
nou; hi ha frases soltes que s’apoderen de
l’oïda durant mitja hora seguida; i l’autor
es guanya les nostres simpaties a cada pàgina per un coincidència de sentiments molt
agradable. Sembla com si fos un llibre que
hàgim escrit en un somni. Tot el que hem
llegit en moments com aquests ho recordem
amb una estima especial. «El 10 d’abril de
1798 —diu Hazlitt amb una precisió amorosa— em vaig asseure a llegir un volum de
La nova Heloisa,5 a la taverna de Llangollen,6 a la vora d’una ampolla de xerès i d’un
pollastre fred.» M’agradaria citar-lo més sovint perquè, tot i que avui dia som gent molt
refinada, no sabem escriure com Hazlitt.
I, parlant d’això, un volum dels assaigs de
Hazlitt seria un llibre de butxaca perfecte
en un viatge com aquest; també ho seria un
volum de les cançons de Heine,7 i, quant al
Tristam Shandy,8 puc garantir-vos-en una
experiència excel·lent.
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Si al vespre fa bo, no hi ha res millor
en la vida que seure mandrosament davant la
porta de la taverna quan es pon el sol, o inclinar-se al muret d’un pont per mirar les herbes i els peixos veloços. Si en algun moment
hom experimenta la jovialitat en el ple sentit
d’aquesta paraula audaç, és en aquest. Hi ha
una fluixera tan agradable en els músculs, ens
sentim tan nets i tan forts i tan indolents que,
ens moguem o ens quedem quiets, qualsevol
cosa que fem la fem amb orgull i una mena de
plaer regi. Entaulem una conversa amb qualsevol, savi o ximple, borratxo o sobri. I sembla
com si una caminada enèrgica ens purgués,
més que de qualsevol altra cosa, de tota estretor i orgull, i deixés que la curiositat es manifestés lliurement, com en un nen o en un
home de ciència. Deixem de banda totes les
nostres aficions per veure els humors provincials com es desenvolupen davant nostre, ara
com una farsa ridícula, ara greus i bells com
un conte antic.
O potser ens quedem sols durant
tota la nit, i el temps malagradós ens reclou a
la vora del foc. Recordareu com Burns,9 quan
enumera plaers passats, s’atura en les hores en
què va ser «feliç pensant». És una frase que
bé pot deixar perplex un pobre modern, envoltat pertot arreu de rellotges i tocs de cam-

Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761), de Jean-Jacques Rousseau, fou una de les novel·les més populars del segle
xviii. (N. del t.) / 6 Llangollen és un poblet del nord-est de Gal·les. (N. del t.) / 7 Christian Johann Heinrich
Heine (1797-1856) és un dels grans poetes alemanys. De família jueva, encara que convertit al protestantisme,
va estudiar dret a Göttingen, Bonn i Berlín, però el seu autèntic interès fou la literatura. Heine és especialment
conegut per la seva poesia lírica. (N. del t.) / 8 The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman («La vida
i les opinions del cavaller Tristram Shandy») és una novel·la publicada entre 1759 i 1767, en nou volums, per
Laurence Sterne (1713-1768). Va ser un èxit editorial des del primer moment. L’obra, però, no fou ben rebuda
per la crítica de l’època: el gran crític anglès Samuel Johnson va dir-ne que «res extravagant no pot perdurar». (N.
del t.) / 9 Robert Burns (1759-1796) és el poeta escocès més conegut, considerat un pioner del Romanticisme.
El seu poema «Auld Lang Syne» (1788) es canta tradicionalment com un himne de comiat. El «happy thinking»
(«pensar feliç») a què Stevenson es refereix apareix en la quarta estrofa del poema «The Rigs O’Barley» (1782):
«I hae been happy thinking» («He estat feliç pensant»). (N. del t.)
5
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panes i perseguit, fins i tot de nit, per esferes
de rellotge brillants. Perquè estem tots tan
atrafegats i hem de realitzar tants projectes
remots, hem de convertir tants castells en el
foc en sòlides mansions habitables sobre un
terra de grava, que no trobem temps per a fer
viatges de plaer al País del pensament, entre
els pujols de la vanitat. El temps canvia, en
efecte, quan hem de quedar-nos asseguts tota
la nit a la vora del foc, amb els braços plegats,
i el món canvia per a la majoria de nosaltres
quan descobrim que podem passar les hores
sense cap queixa i ser feliços pensant. Tenim
tanta pressa per a fer coses, per a escriure, per
a acumular possessions, per a fer audible la
nostra veu un instant en el silenci burleta de
l’eternitat, que oblidem allò de què aquestes
coses només en són parts, és a dir: viure. Ens
enamorem, bevem molt, correm d’una banda
a una altra sobre la terra com ovelles espantades. I ara ens hem de preguntar, quan tot
està fet, si no hauria estat millor seure a la
vora del foc, a casa, i ser feliços pensant. Estar
asseguts en calma i contemplar —recordar
sense desig les cares de les dones, sentir-se
complagut sense enveja de les grans gestes
dels homes, ser-ho tot i ser a tot arreu amb
harmonia, però contents de continuar on som
i de continuar sent el que som—, oi que això
és conèixer el seny i la virtut, i habitar en la
felicitat? Al cap i a la fi, els qui gaudeixen de
la processó no són els que porten els estendards, sinó els que els miren des de les seves
habitacions privades. I quan ens dediquem a

tot això, penetrem al bell mig de tota heretgia
social. No és moment d’evasives ni de grans
paraules buides. Si ens preguntem què signifiquen per a nosaltres la fama, les riqueses
o el saber, la resposta queda lluny, i tornem
al regne d’imaginacions lleugeres, que semblen tan vanes als ulls dels filisteus que suen
darrere de les riqueses i tan transcendentals
per a aquells afligits per les desproporcions
del món i, davant les estrelles gegantines, no
poden aturar-se a precisar les diferències entre dos graus d’allò infinitesimalment petit,
com ara una pipa o l’Imperi romà, un milió
de monedes o la punta d’un arc de violí.
Traiem el cap per la finestra, amb
la darrera pipa acomiadant fum blanc en la
foscor, el cos deliciosament adolorit i la ment
entronitzada en el setè cercle de la felicitat,
i, de sobte, l’humor canvia, el penell gira i
ens fem una pregunta més: durant aquest
temps heu estat el filòsof més savi o l’ase
més insigne? L’experiència humana encara
no és capaç de respondre-hi, però si més no
hem passat una estona agradable i ens hem
mirat des del capdamunt tots els reialmes de
la terra. I tant si això va ser savi com si va
ser neci, el viatge de demà ens transportarà,
en cos i ànima, a una parròquia diferent de
l’infinit.
Traducció d’Antoni Llagostera i David Cuscó

ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894), escriptor escocès conegut sobretot per ser l’autor
de L’illa del tresor i El cas estrany del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Fou un gran viatger i fruit d’aquesta afició
va escriure un seguit de llibres extraordinaris: In the South Seas (1896), A Footnote to History, Eight Years of Trouble in Samoa (1892), The Amateur Emigrant (1895) i Travels with a Donkey in the Cévennes
(1879) en són un exemple magnífic. Va ser molt popular mentre va viure i posteriorment fou admirat
per artistes com Borges, Proust, Hemingway, Nabókov o Chesterton.
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Viatge entorn de la meva
cambra

(FRAGMENT)

XAVIER DE MAISTRE

L

a meva cambra és al quaranta-cinquè
grau de latitud, segons els càlculs del
pare Beccaria; la seva direcció és de llevant
a ponent; forma un quadrat llarg de trentasis peus de costat, arran de la paret. Tanmateix, el meu viatge en contindrà més; ja que
la travessaré sovint al llarg i a l’ample, o bé
en diagonal, sense seguir cap regla ni mètode. Fins i tot faré ziga-zagues i recorreré
totes les línies possibles en geometria si la
necessitat ho exigeix. No m’agraden els qui
són tan amos de les seves passes i de les seves idees que diuen: «Avui faré tres visites,
escriuré quatre cartes, acabaré aquesta obra
que he començat». La meva ànima està tan
oberta a tota mena d’idees, de gustos i de
sentiments; rep tan àvidament tot el que es
presenta que... I per què hauria de rebutjar
els plaers escampats en el difícil camí de la
vida? Són tan rars, estan tan disseminats,
que hauríem de ser bojos per a no aturar-nos, i fins i tot desviar-nos del camí, per
a recollir tots els que són al nostre abast. No
hi ha res més atractiu, segons el meu parer,
que seguir el rastre d’aquestes idees, com el
caçador persegueix la presa sense pretendre
seguir cap ruta. Així, doncs, quan viatjo per
la meva cambra, rarament recorro una línia
recta; vaig de la meva taula fins a un quadre

que hi ha en un racó, d’allà parteixo obliquament per anar a la porta; però tot i que,
quan parteixo, la meva intenció sigui de dirigir-m’hi, si pel camí trobo la meva butaca,
no m’hi penso gens ni mica, i m’hi acomodo de seguit. Quin moble tan excel·lent que
és una butaca; sobretot és d’allò més útil
per a qualsevol home pensarós. En les nits
llargues d’hivern, de vegades és agradable, i
sempre prudent, estirar-s’hi mandrosament,
lluny de la fressa de les reunions nombroses.
Un bon foc, llibres, plomes, quants recursos
contra l’avorriment! I encara més, quin plaer
oblidar-nos dels llibres i de les plomes i atiar
el foc, lliurant-nos a alguna dolça meditació, o component algunes rimes per a alegrar
els amics! Les hores llisquen davant nostre i
cauen silencioses en l’eternitat, sense que en
sentim el pas trist.
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XAVIER DE MAISTRE (1763-1852) germà de del filòsof contrarevolucionari Joseph De Maistre,
fou un pintor i escriptor savoià. Va ser ambaixador a la cort del tsar Alexandre i. La seva obra més
coneguda és Voyage autour de ma chambre (1794) que va escriure mentre estava detingut a Torí, condemnat a quaranta-dos dies d’arrest per haver participat en un duel.
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L’hospitalitat nòmada
EDMOND JABÈS

―Me’n recordo. Fa temps, d’això. Al desert
del Sinaí. Estàvem junts.
Tu i jo.
―Més de mig segle s’ha escolat, després.
―Acabàvem de travessar el canal de Suez i
estàvem eufòrics. Teníem dos mesos, davant
nostre, per visitar Palestina, Síria i el Líban;
per recórrer aquests països, de cap a cap; abordar-los, alhora, com un llibre molt antic i molt
recent.
Països escrits i indefinidament reescrits amb
llurs propis mots. Pàgines perdudes i retrobades.
―El teu cotxe era nou. Un cabriolé gris de
marca americana.
L’interior estava entapissat de cuir blau.
―Estàvem ben equipats: cinc termos de te
glaçat, diverses llaunes de conserva, un vell
bidó de metall ple d’aigua que guardàvem, de
reserva, al maleter, amb un tauló de fusta i alguns metres de tela metàl·lica. L’aigua, per si el
motor del cotxe s’escalfava massa ―feia més
de 50 graus a l’ombra―, el tauló de fusta i la
tela metàl·lica, en cas que embarranquéssim.
Ens havien previngut. La pista vaga que seguíem no sempre era visible. Ens arriscàvem
d’encallar-nos a la sorra en qualsevol moment.
―El cel i la sorra se’ns apareixien com les dues
dimensions de l’infinit.

Rodàvem a marxa lenta, fins que vam trobar
de cara una duna que el vent violent del vespre
havia erigit, gra a gra, al llarg de tota l’amplada
de la pista.
―Una duna amb una altura de dos metres, pel
cap baix.
―Havíem de vorejar-la, tant sí com no. Em
vaig equivocar en la maniobra. De seguida, el
cotxe va bolcar.
―Me’n recordo. El sol ens travessava la pell.
Ens vam llançar cap al maleter i la nostra
decepció fou total quan ens vam adonar que
el camí pedregós i ple de sotracs que havíem
agafat ―hi havia alternativa?― s’havia encarregat, fàcilment, dels nostres termos. Estaven,
tots cinc, trencats.
―Vam beure, sense aconseguir de tranquil·
litzar-nos ―i és comprensible― l’aigua tèrbola, grogosa, amb regust d’oli coagulat que
hi havia dins el recipient.
―Sobretot, no ens exposem al dia. Cal esperar.
El cel tenia la transparència del vidre que una
àguila altiva volgués ratllar amb les urpes i
després esmicolar sense misericòrdia. A la nit,
hauríem vist els trossos de vidre tornant-se
diamants: «... com llunes nanes», deies.
Però no. L’àguila, manifestament, ens menystenia.
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―La nit era fresca. Quin contrast. Esguardàvem l’horitzó, atents al més mínim soroll.
Una caravana, que es dirigís a Suez, de segur
que ens descobriria i vindria a socórrer-nos.
―Me’n recordo. Vam esperar, en va. Trentasis hores o més. Tu vas dir, aleshores: «Ens
cal tornar enrere, refer, a l’inrevés, el mateix
camí.»
Estava poc disposat a acompanyar-te. Aquella llarga marxa m’aterria. Al cap i a la fi, no hi
estava pas tan malament, allà. Fins i tot m’hi
sentia, a moments, bé. Tenia la sensació d’entrar, de mica en mica, en la mort. Lentament,
sense adonar-me’n del tot. Amb prou feines
conscient.

―Em vas preocupar.
―No vas tardar a convèncer-me.
―Creus que t’hauria abandonat sense més ni
més?
Quan el sol tot just s’havia post, vam reprendre
la ruta.
A bon pas.
Vam sentir cridar, de lluny, els milans rogencs.
Els vam seguir en el seu vol i en la seva fugida
precipitada. En cercle, uns voltors furgaven l’espai, encoratjats ―s’hauria dit― per una hiena
solitària, el crit de la qual ens va, de primer, sobresaltar. Era ben a prop nostre i no ens n’havíem adonat.
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―Me’n recordo.
La pista que seguíem dòcilment ens calmava.
No ens podíem pas perdre.
―Cap a mitjanit, una veu, greu, potent, sorgida
del fons de la nit, ens va deixar clavats. Un nòmada ens barrava, ara, el pas. Un fantasma.
Ens va caldre un cert temps, per a convèncer-nos que era viu.
―L’home ens preguntà amb interès. Volia saber
on anàvem. Li vam explicar la nostra desventura. Va reflexionar i després, tot d’un plegat, ens
va dir: «Vinc amb vosaltres. Agafarem dreceres.
Arribarem a El-Shatt abans de l’alba.» I va afegir, potser per fer-nos sentir bé: «Oi que sou els
meus hostes?»
―Vam passar per davant del seu campament
que estava més enllà de la pista. Trepitjàvem el
seu territori. Aquí, ell era, pertot, a casa seva. Es
considerava, d’alguna manera, responsable de
nosaltres, encara que, en aquest cas, no es podia tractar de responsabilitat sinó, més bé, d’una
idea de l’hospitalitat particular dels nadius del
desert. El qui, inopinadament, se us presenta té,
sempre, el seu lloc reservat sota la tenda. És l’enviat de Déu.
―A l’alba, com estava previst, vam arribar a la
nostra destinació. No sabíem gaire com demostrar-li el nostre reconeixement.
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La teva malaptesa va ser, als seus ulls, tan enorme que tan sols podia ser innocent. Ens va estendre, somrient, la mà i s’eclipsà.
―Dos dies més tard, en un cotxe de l’exèrcit,
conduït per un jove soldat i posat a la nostra
disposició per l’Estat Major, trobant-nos, de
nou, davant del seu campament, vam demanar
al nostre xofer que s’aturés. El temps imprescindible per a saludar un amic.
A Suez, havíem comprat, per a ell, un odre ple
d’aigua potable i alguns retalls de teixits de tela
bigarrada per a la seva família.
Ens va veure de seguida i se’ns dirigí per a convidar-nos a beure una tassa de te.
Per què va fer veure que no ens reconeixia?
Aquesta actitud ens va semblar anormal, gairebé ens va contrariar.
Quin error! No havíem, evidentment, reflexionat prou sobre el que era l’hospitalitat dels
beduïns.
Si el nostre hoste ens havia rebut, fent veure
que ens ignorava, era per demostrar que continuàvem sent, l’un i l’altre, als seus ulls, els anònims viatgers que, en nom de l’hospitalitat ancestral de la seva tribu, calia honorar com a tals,
ja que, altrament, la nostra visita improvisada
hauria, ràpidament, passat per una retrobada
efímera.

Li vas oferir uns quants diners que va refusar, ofès.
EDMOND JABÈS va néixer a El Caire l’any 1912 i es va haver d’exiliar a França el 1957. La seva
poesia gira entorn de l’alteritat, la fragilitat de la paraula, el desarrelament i la figura de l’estranger.
Per a Jabès l’escriptura és «una exploració del no-res a través del vocable». Proper al pensament
d’Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot i Jacques Derrida, la seva obra més coneguda és Le Livre des
qüestions (1963). «L’hospitalitat de la llengua» pertany a Le Livre de l’Hospitalité, editat pòstumament
el 1991, any en què va morir. No hi ha cap llibre de Jabès traduït al català.
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El viatge d’hivern
GEORGES PEREC

L

a darrera setmana d’agost de 1939,
mentre els rumors de guerra envaïen
París, un jove professor de lletres, Vincent
Degräel, fou convidat a passar uns quants
dies en una propietat dels voltants de Le
Havre que pertanyia als pares d’un dels seus
col·legues, Denis Borrade. El dia abans de
marxar-ne, explorant la biblioteca dels seus
hostes a la recerca d’un d’aquells llibres que
sempre ens hem promès que llegiríem, però
que generalment només tindrem temps de
fullejar amb deixadesa a la vora del foc abans
de deixar-ho córrer per fer una partida de
bridge, Degräel va topar amb un volumet
titulat El viatge d’hivern, l’autor del qual,
Hugo Vernier, li resultava desconegut del
tot. No obstant això, les primeres pàgines del
llibre li van fer una impressió tan forta que
amb prou feines va tenir temps d’excusar-se
de l’amic i dels seus pares abans de pujar a
llegir-lo a la seva cambra.
El viatge d’hivern era un tipus de
relat escrit en primera persona i situat en
una contrada mig imaginària en què els cels
pesants, els boscos ombrívols, els turons suaus i els canals retallats de rescloses verdoses
evocaven amb una insistència insidiosa paisatges de Flandes o de les Ardenes. El llibre
estava dividit en dues parts. La primera, la
més curta, descrivia en termes sibil·lins un
viatge de caire iniciàtic, cada etapa del qual
semblava que hagués estat marcada per un
entrebanc, al terme del qual l’heroi anònim, un home que tot feia suposar que era
jove, arribava a la vora d’un estany inundat
per una broma espessa; allà un barquer l’es-

perava i el conduïa vers un illot escarpat, al
mig del qual s’elevava una construcció alta
i tenebrosa; amb prou feines el jove hagué
posat el peu en el pontó estret que constituïa
l’únic accés a l’illa, va aparèixer una parella
estranya: un vell i una vella, tots dos embolicats amb unes capes negres i llargues, que
semblava que sorgien de la boira i que es van
situar a banda i banda d’ell, el van agafar pels
colzes, i s’estrenyien tan fort com podien
contra els seus costats; gairebé soldats mútuament, van enfilar un corriol esllavissat, van
penetrar en l’habitatge, van pujar una escala
de fusta i van arribar a una cambra. Allà, tan
inexplicablement com havien aparegut, els
vells van desaparèixer, i van deixar el jove tot
sol al mig de l’estança. El lloc estava moblat
sumàriament: un llit recobert amb una cretona de flors, una taula, una cadira. Un foc
flamejava a la llar. Damunt la taula hi havia
un àpat preparat: una sopa de faves i un filet
de llonza. Per la finestra alta de la cambra,
el jove mirava com la lluna plena emergia
dels núvols; després va seure a taula i va començar a menjar. I amb aquest sopar solitari
s’acabava la primera part.
La segona part constituïa gairebé
quatre cinquenes parts del llibre i ràpidament quedava ben clar que el relat breu que la
precedia n’era el pretext anecdòtic i prou. Es
tractava d’una confessió llarga d’un lirisme
exacerbat, barrejada amb poemes, màximes
enigmàtiques i sortilegis blasfems. Tot just
havia començat a llegir, Vincent Degraël va
experimentar una sensació de malestar que li
fou impossible de definir amb precisió, però
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que no va fer més que accentuar-se a mesura
que passava les pàgines del volum amb una
mà cada cop més tremolosa: era com si les
frases que tenia davant els ulls de sobte li resultessin familiars, li recordessin irresistiblement quelcom, com si en llegir-les s’imposés,
o més aviat se superposés, el record alhora
exacte i borrós d’una frase gairebé idèntica i
que ja hauria llegit en una altra banda; com
si aquestes paraules, més tendres que les carícies o més pèrfides que els verins, aquests
mots ara límpids ara hermètics, obscens o
calorosos, enlluernadors, laberíntics, i oscil·
lants sense fi com l’agulla embogida d’una
brúixola entre una violència al·lucinada i una
serenitat fabulosa, esbossessin una configuració confusa, on hom semblava que retrobés
barrejats Germain Nouveau i Tristan Corbière, Villiers i Banville, Rimbaud i Verhaeren,
Charles Cros i Léon Bloy.
Vincent Degraël, el camp de preocupacions del qual cobria precisament
aquests autors —preparava des de feia anys
una tesi sobre «l’evolució de la poesia francesa
des dels parnassians fins als simbolistes»—,
de primer va creure que efectivament devia
haver llegit aquest llibre per atzar durant les
seves investigacions; després, més versemblantment, que era víctima d’una il·lusió
de déjà vu en què, com quan el simple gust
d’un glop de te us transporta de cop trenta
anys enrere a Anglaterra, n’hi havia hagut
prou amb no res, un so, una flaire, un gest
—potser aquell moment de dubte que havia
notat abans de treure el llibre del prestatge
on es trobava, classificat entre Verhaeren i
Vielé-Griffin, o bé la manera àvida amb què
n’havia fullejat les primers pàgines— perquè
el record fal·laç d’una lectura anterior vingués a pertorbar en sobreimpressió la lectura que estava fent, fins a transformar-la en
impossible. Però ben aviat el dubte ja no va
ser possible i Degraël es va haver de rendir a
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l’evidència: potser la seva memòria li jugava
una mala passada, potser tan sols era casualitat que semblés que Vernier manllevava de
Catulle Mendès el seu «únic xacal que rondava sepulcres de pedres», potser podríem
tenir en compte els retrobaments fortuïts,
les influències evidents, els homenatges voluntaris, les còpies inconscients, la voluntat
de pastitx, el gust de les citacions, les coincidències felices, potser podríem considerar
que expressions com «el vol del temps», «les
boires de l’hivern», «horitzó obscur», «coves
profundes», «fonts vaporoses», «llums incertes dels sotaboscos salvatges» pertanyen de
ple dret a tots els poetes i que era, doncs,
del tot normal retrobar-les tant en un paràgraf d’Hugo Vernier com en les estrofes
de Jean Moreás; ara bé, era absolutament
impossible de no reconèixer, paraula per paraula o gairebé, a l’atzar de la lectura i prou,
un fragment de Rimbaud («Veia clarament
una mesquita en comptes d’una fàbrica, una
bateria de tambors formada per àngels»)
o de Mallarmé («l’hivern lúcid, estació de
l’art serè»), allà de Lautréamont («Mirava
en un mirall aquesta boca torturada per la
meva voluntat»), de Gustave Kahn («Deixa que expiri la cançó... el meu cor plora, /
puja el bistre envoltant clarors. Solemne /
el silenci ascendeix lentament, espaordint /
els sorolls familiars d’una gentada vaga») o,
amb prou feines modificat, de Verlaine («en
l’interminable avorriment de la planura, la
neu lluïa com sorra. El cel era de color de
coure. El tren lliscava sense un murmuri...»),
etc.
Eren les quatre de la matinada quan
Degraël va acabar la lectura de Viatge d’hivern. Hi havia localitzat una trentena de
manlleus. Certament n’hi havia més. El llibre
d’Hugo Vernier semblava que era una compilació prodigiosa dels poetes del final del
segle xix, un centó desmesurat, un mosaic
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en què cada peça era l’obra d’un altre. Ara bé,
al mateix moment que s’esforçava per imaginar aquest autor desconegut que havia volgut pouar en els llibres dels altres la matèria
del seu text, mentre mirava de representar-se
fins al fons aquest projecte insensat i admirable, Degraël va sentir néixer dins seu una
sospita trasbalsadora: acabava de recordar
que en agafar el llibre del prestatge, maquinalment n’havia observat la data, mogut pel
reflex de l’investigador jove que no consulta
mai una obra sense anotar-ne les dades bibliogràfiques. Potser s’havia equivocat, però
creia que havia llegit: 1864. Ho va verificar,
amb el cor a la gola. Ho havia llegit bé: això
volia dir que Vernier havia citat un vers de
Mallarmé amb dos anys d’antelació, havia
plagiat Verlaine deu anys abans de les seves
«Arietes oblidades», havia escrit com Gustav
Kahn gairebé un quart de segle abans! Allò
volia dir que Lautréamomt, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbère i molts altres tan
sols eren els copistes d’un poeta genial i desconegut que, en una obra i prou, havia sabut
reunir la substància de què s’alimentarien
després tres o quatre generacions d’autors!
Tret, evidentment, que la data d’impressió que figurava en l’obra fos errònia. Ara
bé, Degraël es negava a considerar aquesta
hipòtesi: la seva descoberta era massa bella,
massa evident, massa necessària per a no ser
certa, i ja imaginava les conseqüències vertiginoses que podria provocar: l’escàndol prodigiós que constituiria la revelació pública
d’aquesta antologia premonitòria, la magnitud de les seves repercussions, la posada en
qüestió enorme de tot el que els crítics i els
historiadors de la literatura havien professat impertorbablement durant anys i panys.
I la seva impaciència era tal que, renunciant definitivament a dormir, es precipità a la
biblioteca per mirar de saber una mica més
d’aquest Vernier i de la seva obra.

No va trobar-hi res. Els pocs diccionaris i repertoris presents en la biblioteca
dels Borrade ignoraven l’existència d’Hugo
Vernier. Ni el matrimoni Borrade ni Denis
no van poder orientar-lo més: el llibre l’havien comprat en una subhasta, feia deu anys,
a Honfleur; l’havien fullejat sense posar-hi
gaire atenció.
Durant tot el dia, amb l’ajut de
Denis, Degraël va examinar d’una manera
sistemàtica l’obra, cercant-ne els fragments
escampats en desenes d’antologies i reculls:
en van trobar vora de tres-cents cinquanta,
repartits en gairebé trenta autors: els poetes més cèlebres i els més obscurs del final
de segle, i fins i tot alguns prosistes (Léon
Bloy, Ernest Hello), semblava que haguessin
fet de El viatge d’hivern la bíblia d’on havien pouat el millor d’ells mateixos: Banville,
Richepin, Huysmans, Charles Cros, Léon
Valade es relacionaven amb Mallarmé i Verlaine i altres autors avui dia caiguts en l’oblit
com Charles de Pomairols, Hippolyte Vaillant, Maurice Rollinat (el fillol de George
Sand), Laprade, Albert Mérat, Charles Morice o Antony Valabrègue.
Degraël va anotar amb molta cura
en una llibreta la llista dels autors i la referència dels seus manlleus i va tornar a París,
ben decidit a continuar des de l’endemà les
seves investigacions a la Biblioteca Nacional.
Però els esdeveniments no li ho van pas permetre. A París, l’esperava l’ordre de mobilització. Incorporat a files a Compiègne, es va
trobar, sense haver tingut realment temps de
comprendre per què, a Sant Joan Lohitzune,
va passar a Espanya i d’allà a Anglaterra i
no va tornar a França fins al final de 1945.
Durant tota la guerra, havia dut la llibreta a
sobre i miraculosament havia aconseguit no
perdre-la. És clar que les seves investigacions no havien avançat gaire, però tanmateix
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havia fet un descobriment capital: al British
Museum, havia pogut consultar el Catalogue général de la librairie française i la Bibliographie de la France i havia pogut confirmar
la seva hipòtesi formidable: El viatge d’hivern, de Vernier (Hugo), havia estat editat el
1864, a Valenciennes, imprès a Hervé Frères,
tipògrafs i llibreters i, sotmès al Dipòsit Legal com totes les obres publicades a França,
havia estat dipositat a la Biblioteca Nacional
on li havien atribuït la referència Z 87912.
Nomenat professor a Beauvais,
Vincent Degraël va consagrar des d’aquell
moment tot el seu temps lliure a El viatge
d’hivern.
Investigacions profundes en els diaris íntims i en la correspondència de la gran
part dels poetes del final del segle xix el van
convèncer ràpidament que Hugo Vernier,
en el seu temps, havia conegut la celebritat
que mereixia: notes com «rebuda avui una
carta d’Hugo», o «he escrit una carta llarga
a Hugo», «he llegit V. H. tota la nit», o fins
i tot la cèlebre «Hugo, Hugo i prou» de Valentin Havercamp, no es referien pas a Victor Hugo, sinó a aquest poeta maleït l’obra
breu del qual havia aparentment incendiat tots els qui l’havien tinguda a les mans.
Contradiccions clamoroses, que la crítica i
la història literària no havien mai pogut explicar, trobaven així l’única solució lògica; i,
evidentment, és pensant en Hugo Vernier i
en tot el que devien a El viatge d’hivern que
Rimbaud havia escrit: «Jo és un altre» i Lautréamont, «La poesia ha de ser feta per tots i
no per un».
Però com més valorava el lloc preponderant que Hugo Vernier havia d’ocupar
en la història literària de França del darrer
segle, menys era capaç d’aportar-ne proves
tangibles: mai més no va poder posar la mà

sobre un exemplar de El viatge d’hivern. El
que havia consultat, l’havien destruït —junt
amb la vil·la— durant els bombardejos de
Le Havre; l’exemplar de la Biblioteca Nacional no hi era quan el va demanar, i no va ser
fins després de llargs tràmits que va poder
saber que, al 1926, aquest llibre havia estat
enviat a un enquadernador que mai no el va
rebre. Totes les recerques que va demanar a
desenes i centenars de bibliotecàries, d’arxivistes i de llibreters van ser inútils, i ben aviat
Degraël es va convèncer que els cinc-cents
exemplars de l’edició havien estan destruïts
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voluntàriament pels mateixos que se n’havien inspirat directament.
De la vida d’Hugo Vernier, Vincent
Degraël no en va poder esbrinar gairebé res.
Gràcies a una petita nota inesperada, descoberta en una obscura Biographie des homes
remarquables de la France du Nord et de la
Belgique (Verviers, 1882), va poder saber que
havia nascut a Vimy (Pas-de-Calais) el 3 de
setembre de 1836. Però les actes d’estat civil
de l’ajuntament de Vimy havien cremat el
1916, juntament amb els duplicats arxivats a
la prefectura d’Arràs. Aparentment, mai no
se’n va guardar cap acta de defunció.
Durant més de trenta anys, Vincent
Degraël s’esforçà debades per recollir proves de l’existència d’aquest poeta i de la seva
obra. Quan va morir, a l’hospital psiquiàtric
de Verrières, alguns dels seus antics alumnes
es van dedicar a classificar la pila immensa
de documents i de manuscrits que havia deixat. Hi figurava un registre gruixut, relligat
amb tela negra, l’etiqueta del qual deia, amb
una cal·ligrafia curosa, El viatge d’hivern: les
vuit primeres pàgines descrivien la història
de la seva recerca inútil; les altres tres-centes
noranta-dos estaven en blanc.

GEORGES PEREC (1936-1982) fou un dels escriptors francesos més destacats del que es va anomenar «Nouveau Roman». Les seves novel·les són sobretot experimentals i una reflexió sobre el pas
del temps. En català podem llegir-ne Les coses: una història dels anys seixanta (1988), La vida, manual
d’ús (1998), Ellis Island (2008), i W o el record de la infantesa (2011).
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Viatges i lectures
(extret de Lletres a Lucili)

SÈNECA
[1] Pel que m’escrius i pel que sento, concebo
de tu bones esperances, car no vagareges, ni
t’amoïnes canviant de lloc. Aquest brandeig
és propi d’una ànima malalta; una ànima
ben ordenada, jo crec que uns dels primers
senyals que dóna és el de poder fixar-se en
un lloc i sojornar amb ella mateixa. [2] Ves,
però, que aqueixa lectura de molts autors i
de volums de tot gènere no tingui quelcom
de capriciós i d’inconstant. Cal aturar-se en
certes mentalitats, i nodrir-se’n, si en vols
treure algun profit que s’assenti confiadament en la teva ànima. No és enlloc qui és
pertot. Als que es passen la vida en excursions els esdevé que tenen moltes dispeses i
poques amistats. Això mateix és forçós que
succeeixi a aquells qui no es dediquen a familiaritzar-se amb un pensador, ans decorren per tots d’una manera soma i acuitada.
[3] No aprofita, ni s’assimila al cos, el menjar
que tot seguit de pres es perboca. Res no és
tan nociu a la salut com el canvi continu de
remeis; no arriba a pellar-se la ferida en la
qual els medicaments només s’assagen; no
s’enforteix la planta sovint trasplantada; no
hi ha res que sigui tan útil que faci profit només que passant. La multitud de llibres dissipa l’esperit: per això, no podent llegir tot el
que tens, basta que tinguis el que pots llegir.
[4] «Però jo, dius, vull fullejar, adés aquest,
adés aquell llibre». Propi d’un estómac inapetent és de tastar moltes coses, les quals,
essent diverses i oposades, lluny d’alimentar,
corrompen. Llegeix, doncs, sempre autors
consagrats, i si mai t’abelleix de distreure’t
en un altre, torna als primers. Procura cada

dia alguna defensa contra la pobresa i contra
la mort, com també contra els altres flagells;
i després d’haver recorregut per molts pensaments, destria’n un, per tal de digerir-lo
aquell dia. [5] Així ho faig també jo; d’entre les moltes coses que he llegit, en retinc
alguna. La d’avui és aquesta que he copsat
en Epicur —car acostumo també a passar
als camps enemics, no com a desertor, sinó
coma explorador—: «Cosa honrosa és, diu,
la pobresa alegre». [6] La pobresa, però, ja no
és pobresa, si és alegre, car no és pobre qui té
poc, sinó qui desitja més del que té. Perquè,
¿què importa quant té aquell home en les
arques, quant té desat en els graners, quants
ramats pastura o quants rèdits cobra, si és
cobejós de les coses d’altri, si no compta els
béns adquirits, sinó els que pensa adquirir?
¿Demanes quina és la mesura de les riqueses? Primer tenir ço que és necessari, després
ço que és suficient. Estigues bo.
Traducció de Carles Cardó
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SÈNECA (4 ac - 65 dc), filòsof, polític i dramaturg romà. Fou senador durant els regnats de Tiberi,
Calígula, Claudi i Neró. Orador de gran prestigi, va escriure tragèdies i diàlegs, sobretot. Les Lletres
a Lucili (Epistulae morales ad Lucilium) són un conjunt de 124 cartes de contingut moral que Sèneca
va escriure durant els darrers anys de la seva vida i dirigides a un personatge l’existència del qual no
s’ha pogut demostrar.
CARLES CARDÓ (Valls, 1884 - Barcelona, 1958), canonge de la seu de Barcelona, va col·laborar
amb diaris com La Veu de Catalunya, El Matí i La Publicitat entre altres. Entre 1924 i 1959 va traduir
i comentar l’obra filosòfica de Sèneca per a la Fundació Bernat Metge. Durant l’exili va col·laborar a
Quaderns de Perpinyà i a Revista de Catalunya de París.
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Poètica del viatge
XAVIER JOVÉ

A

vui que la globalització ens iguala en
costums i en consums; avui que els mitjans de transport anul·len antics conceptes
com trajecte, descoberta o exotisme; avui que tot
el planeta Terra és ja un parc temàtic a escala
real, convé encara, tossudament, assajar una
poètica del viatge.
El tema del viatge i tot allò que el
concerneix se’ns presenta com una de les
qüestions no menors que graviten entorn de
la condició humana. Per això els escriptors,
els pensadors i els poetes se n’han ocupat i
se n’ocupen, i de fet la tradició literària occidental seria del tot inconcebible sense el gran
motiu del viatge —tal com ho fóra sense el
de l’amor o el de la mort. En realitat, el viatge, per a dignificar-se culturalment, fins i tot
per a legitimar-se com a tal viatge, necessita la literatura —sempre l’ha necessitat—, ja
que altrament es queda en expedició militar,
en tràfic comercial, en migració més o menys
forçada o en… turisme.
Com l’escriptura, i com la lectura, el
viatge és en essència un fet individual, una
creació de cada individu. Per això, en el fons,
un viatge que no s’escriu-llegeix, que no es
textualitza i es re-crea, que no s’incorpora a
l’imaginari literari (col·lectiu i alhora personal), és inútil i en darrera instància no existeix.
Fem-nos aquesta pregunta: qui viatja
més, qui viatja realment, un apassionat lector
de Conrad assegut a la butaca de casa seva
i transportat per aquelles pàgines a paratges

llunyans, o un home de negocis que travessa
continents assegut a la butaca de l’avió llegint informes relacionats amb la seva feina?
Qui descobreix el món amb més intensitat,
aquest estàtic amant de la lectura encuriosit
i fascinat, o aquell executiu fastiguejat pel jet
lag i perfectament refractari a tota manifestació idiosincràtica o no estandarditzada dels
països que trepitja? Conec el cas d’un director comercial europeu que, un parell de vegades l’any, havia de visitar per negocis uns
determinats països del Magrib. Això (que jo
considerava la part més interessant de la seva
feina) a ell no li feia sinó angúnia. Tenia, especialment destinat per a aquest viatge recurrent, un vestit de jaqueta i pantalons lleugers
i de color clar que la resta de l’any no es posava mai. Cada vegada que tornava del nord
de l’Àfrica després d’haver-hi passat uns dies,
es treia aquella roba abans d’entrar a casa, es
despullava al llindar de la porta perquè no
suportava la idea que les olors exòtiques que
duia a sobre poguessin profanar la seva llar
cristiana. Ficava el maculat vestit dins d’una
bossa i allò anava directament a la bugaderia
i després al seu racó de l’armari en espera del
següent periple magribí. Qui hauria viatjat
més per aquelles cultures captivadores, qui
hauria conegut millor les aromes, els sabors
i els colors de la casba, una lectora de Paul
Bowles que mai no s’hagués traslladat físicament a la riba sud del Mediterrani, o el nostre
viatger accidental? Aquest travessava sovint el
Mare Nostrum, sí, però… viatjava?
Aquesta mena de realitats crec que
ens condueixen a un dels axiomes centrals en
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tota possible poètica del viatge: viatjar no és
desplaçar-se en l’espai. El viatge no és un mer
desplaçament en el sentit espacial del terme;
el viatge és, sobretot, una mirada, una manera
determinada de mirar el món.
L’actual desenvolupament de les tecnologies del transport i de la indústria turística no només facilita, sinó que incita, gairebé
obliga que ens desplacem d’aquí cap allà. El
consum de productes turístics, adaptats a les
possibilitats econòmiques i a les inquietuds
culturals de cadascú, ha esdevingut un factor
sociològic ineludible a l’hora de descriure el
model de vida occidental. Però el viatge, en
tant que vivència, no serà més o menys intens en funció de la distància a recórrer o de
la seva durada temporal. Hi pot haver més
dosi de viatge, més experiència de viatge, en
un simple i proper passeig urbà regit per la
curiositat, o en una modesta excursió campestre atenta a descobrir camins entrecreuats
i racons meditadors, que en un ambiciós pack
turístic dissenyat per a aventurers disposats a
recórrer no sé quin arxipèlag dels antípodes
muntats en catamarà. Una àmplia franja de la
població mundial, és cert, ha deixat de ser viatgerament analfabeta i ha après a circular pel
món; en paral·lel a la seva alfabetització lingüística i la seva incorporació al mercat lector,
el fet implica, de forma palesa, un increment
espectacular de la mobilitat planetària. Però,
de la mateixa manera que, com a lectors,
aquests ciutadans consumeixen majoritàriament best-sellers (és a dir: no-literatura o
fins i tot antiliteratura), com a viatgers sovint
accepten convertir-se en mercaderia turística,
és a dir, participen del comú no-viatge o fins i
tot antiviatge.
Seguint amb aquest trinomi entre escriptura, literatura i viatge, penso que,
d’igual manera que convé distingir entre escriptors i escrividors, i entre lectors i llegidors,

cal també parlar de viatgers i de viatjadors.
En el seu sentit més noble, ni l’escriptura ni
la lectura ni el viatge poden ser sense dificultat experiències massives. Diguem-ho clarament: l’autèntic viatge és un risc espiritual
que no tothom, ni molt menys, pot ni sap ni
vol córrer. Això és així perquè —i ara arribem
possiblement al nucli de la qüestió— el viatge
ha de ser una experiència interior. El viatge, o
és interior, o no és. El viatge és moviment, sí,
però moviment que conté una quietud. Qui
escriu només per omplir pàgines, faria bé a
investigar el valor del silenci; qui llegeix sense sentir una mena d’íntima creixença, no ha
conegut encara la verdadera lectura; qui viatja
pel simple fet de moure’s, no fa sinó contribuir a augmentar la confusió, la pol·lució i la
mistificació del món.
En realitat, una experiència radical
del viatge és, en la immensa majoria dels casos, patrimoni exclusiu de la joventut. Quan
hom esdevé funcionari, o quan un es casa, o
quan algú en general clava l’àncora en algun
lloc i se sent capaç d’assumir els compromisos d’un rol social, deixa de ser un viatger en
potència. A partir de llavors pot fer passejades
molt dignes, rutes culturals molt riques, voltes al món molt aprofitades, però difícilment
podrà fer més viatges. Per al jove, en canvi,
l’experiència del viatge hauria de ser obligatòria. Sovint he pensat que els joves que aspiren a desenvolupar el seu esperit tenen dues
obligacions essencials: llegir i viatjar. Qui de
jove no es consagra a aquestes dues missions,
podrà després arribar a presidir un consell
d’administració en una gran empresa o fins i
tot el parlament del seu país, però dintre seu
sempre hi camparan certes limitacions que li
escurçaran la mirada.
Amb tot, un succedani de viatge,
aquesta mena de viatge de sèrie B (no en
pressupost, és clar, sinó en intensitat i en sen-
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tit) que ens és donat de viure en l’edat no-jove, pot valer la pena i pot ser una experiència
de primer ordre si el presideix una condició
indispensable: la curiositat. El viatger vocacional observa apassionadament, escruta amb
avidesa, bada, se submergeix en la contemplació, s’amara de la realitat desconeguda o inhabitual que l’envolta.
El viatge és bàsicament una interrogació; el viatger interroga allò que veu, interroga l’alteritat, com a forma d’interrogar-se a
si mateix. En el viatge es posen en joc preguntes relatives a la identitat del subjecte, i
aquesta no pot ser mai una qüestió intranscendent. Si no hi ha, per petita que sigui, una
vivència de desarrelament, de reubicació, potser de descobriment i autoencontre, potser
d’autonegació i escissió, no hi ha viatge. Viatjar sempre ha estat buscar un lloc en el món,
o si més no fantasiejar amb aquesta idea. El
viatge és una fantasia de transculturalitat que,
com tota recerca, només ens pot conduir a
nosaltres mateixos. En el viatge busquem un
lloc; sovint, però, no és una destinació el que
estem cercant, sinó un origen: viatjant, en el
fons, busquem el punt de partença, un punt
de partença que puguem assumir com a propi
i al qual puguem tornar. És gairebé sempre el
mateix lloc que hem deixat enrere en partir
(en partir-nos, com ens indica el sentit etimològic del verb), però que ja no ens semblarà
igual quan hi tornem, perquè nosaltres haurem arribat transformats per l’alquímia del
viatge. Per això cada viatge, com cada lectura,
ens fa créixer i ens resitua en aquest indret
d’origen en el qual mai no estem —mai no
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hem estat— completament adaptats. Aquell
que es declara adaptat al seu medi natal com
una planta autòctona, com un element més
del paisatge, mai no podrà saber què significa
viatjar.
Baudelaire, el gran profeta de la modernitat postromàntica, ja ens va advertir que
el viatge és un miratge, i que el món és igual
d’enutjós a tot arreu. El problema és que el
nostre panorama quotidià ens avorreix i ens
fastigueja, i necessitem lubricar les nostres retines i renovar la mirada a través de la visió
del desconegut. La tensió entre sedentarisme i nomadisme segurament està inscrita en
els gens de l’espècie humana. Som individus
d’aquesta família de mamífers reproductors
que tendeix a crear formes socials complexes,
i cadascú de nosaltres intenta trobar en el seu
interior un equilibri, un compromís, entre
ambdues instàncies, entre ambdues tendències atàviques, la recol·lectora i la caçadora,
l’acumuladora i la despresa, la sedentària i la
nòmada. Però, com que tot equilibri és necessàriament provisional i està sotmès a una
renegociació permanent, la contradicció, el
conflicte entre el desig de seguretat i el prurit de risc, entre límits identitaris i fronteres
reptadores, entre la pertinença a un espai i la
voluntat cosmopolita, entre l’estabilitat estèril i la dispersió desorientadora, entre l’anhel
d’una llar immòbil i la urgència de moviment
saludable; en definitiva, entre el viatge i l’ancoratge, sempre ronda dins nostre i d’alguna
manera ens defineix.

XAVIER JOVÉ (Bell-lloc d’Urgell, 1962) és llicenciat en filologia anglogermànica i doctor en interrelacions literàries per la Universitat de Barcelona. És catedràtic d’ensenyament secundari i ha impartit també docència en diverses universitats catalanes. Ha publicat els llibres de poemes Tripulants
(2004) i Els 7 pecats revisitats (2011). Ha publicat també la traducció al català de El pobre músic, de
Franz Grillparzer.

34

monogràfic

La batuda
CLIFFORD GEERTZ

A

l principi d’abril de 1958, la meva dona
i jo vam arribar —amb febre palúdica
i cohibits— a un poblet de Bali que volíem
estudiar com a antropòlegs. Era un lloc petit, d’uns cinc-cents habitants i relativament
remot: un món en si mateix. Nosaltres hi
érem uns intrusos (uns de professionals), i
els aldeans ens van tractar com, segons sembla, els balinesos sempre ho fan amb la gent
que no forma part de llurs vides, però que,
tot i això, se’ls imposa: com si no hi haguéssim estat. Per a ells, i fins a cert punt per a
nosaltres, no érem persones; érem espectres,
invisibles.
Ens vam allotjar en la llar d’una
família nombrosa (el govern provincial ho
havia arranjat tot) que pertanyia a una de
les quatre faccions principals de la vida del
poble. Ara bé, tret del nostre amfitrió i del
cap de l’aldea, que era cosí i cunyat del primer, tothom ens ignorava com només els
balinesos poden fer-ho. Mentre transitàvem
amunt i avall, insegurs, melangiosos, amb
ganes d’agradar, semblava que la mirada
de la gent ens travessés i anés a parar, uns
quants metres més enllà, en alguna pedra o
arbre. Gairebé ningú no ens saludava; ara bé,
tampoc ningú no ens feia mala cara o ens
deia res desagradable, cosa que gairebé ens
hauríem estimat més. Si ens aventuràvem a
acostar-nos a algú (quelcom ben complicat
de fer en un ambient com aquell), la persona
s’allunyava, negligentment i definitivament.
Si l’atrapàvem asseguda o recolzada contra
un mur, no deia res o balbucejava un «sí»,
que per als balinesos és el súmmum de la in-

expressivitat. És evident que aquesta indiferència era deliberada; els habitants observaven cada moviment que fèiem, i tenien una
quantitat enorme d’informació sobre qui
érem i què preteníem. Tanmateix, es comportaven com si senzillament no hi fóssim,
que, de fet, com ens indicava la seva conducta, era el que passava, si més no fins en aquell
moment.
Aquesta actitud és general a Bali.
En altres llocs d’Indonèsia on he estat i,
més recentment, al Marroc, quan he arribat
a una nova població, la gent se m’ha acostat de totes bandes per mirar-me de prop i
sovint per tocar-me, també. Als pobles balinesos —si més no en els que estan allunyats
dels circuits turístics— això no passa. La
gent continua caminant pels carrers, xerrant,
fent ofrenes, mirant fixament al buit, portant cistells amunt i avall, mentre hom deambula amb la sensació de vagar sense cos.
I en el plànol individual s’esdevé el mateix.
La primera vegada que coneixem un balinès, sembla virtualment que no mantingui
cap mena de relació amb nosaltres; aquesta
persona està, segons la famosa expressió de
Gregory Bateson i Margaret Mead, «absent». Més endavant —un dia, una setmana,
un mes després (amb certes persones aquest
moment màgic no arriba mai)—, decideix,
per motius que mai no he sabut escatir, que
sou reals, i aleshores esdevé una persona càlida, alegre, sensible, comprensiva tot i que,
com que és balinesa, sempre mesuradament
controlada. D’alguna manera hem travessat
una frontera moral o metafísica. Tot i que
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no ens prenguin exactament per balinesos
(per a això, hauríem d’haver nascut a l’illa),
ens consideren un ésser humà i no pas un
núvol o una ràfega de vent. El caràcter de les
nostres relacions canvia dràsticament i, en la
majoria dels casos, acaba caracteritzant-se
per una cordialitat afable, suau, gairebé afectiva i més aviat discreta, juganera, amanerada, i divertida.
La meva dona i jo ens trobàvem encara en l’etapa de la ràfega de vent, una fase
summament frustrant fins al punt que hom
comença a dubtar si és una persona real o
no, quan aproximadament deu dies després
de la nostra arribada es va celebrar una gran
brega de galls a la plaça pública amb la finalitat de recaptar fons per a una nova escola.
Ara bé, tret d’algunes ocasions especials, a Bali, sota la república, les bregues
de galls són il·legals (com ho van ser durant
el règim holandès, per motius no gaire diferents), sobretot com a resultat de les pretensions de puritanisme que acostumen a
acompanyar el nacionalisme radical. L’elit,
que no és gaire puritana, es preocupa pel
camperol pobre i ignorant que es juga tots
els diners que té, es preocupa pel que puguin pensar els estrangers i per la pèrdua de
temps que es podria emprar més bé si es dediqués a la construcció del país. Consideren
que les bregues de galls són primitives, retrògrades, passades de moda i, en general, impròpies d’una nació ambiciosa. I juntament amb
altres vergonyes —fumar opi, la mendicitat
o anar amb els pits enlaire—, l’elit procura,
de manera força asistemàtica, eliminar les
bregues.
Per descomptat, com beure durant
la prohibició o fumar marihuana avui dia,
les bregues de galls, com que constitueixen
una part de l’estil de vida balinès, es continu-
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en fent i amb una freqüència extraordinària.
I, com en el cas de la prohibició de beure
alcohol o de la marihuana, de tant en tant
la policia (que, al 1958 si més no, eren gairebé tots javanesos, no pas balinesos) se sent
en l’obligació de fer batudes, de confiscar els
galls i els esperons, de multar unes quantes
persones, alguna vegada fins i tot d’exposar
algú als rajos tropicals del sol durant tot un
dia perquè serveixi de lliçó, que de fet ningú
no aprèn, tot i que de tant en tant, molt de
tant en tant, la persona mori.
És per això que generalment els
combats se celebren en algun racó allunyat
del poble, mig d’amagatotis, cosa que
acostuma a retardar una mica l’acció —no
gaire—, tot i que als balinesos tant se’ls en
dóna el retard. No obstant això, en aquest
cas, potser perquè reunien diners per a una
escola que el govern no els podia donar,
potser per què darrerament hi havia hagut
poques batudes policíaques, potser, com vaig
conjecturar després, perquè creien que s’havien pagat els suborns necessaris, van pensar que podien córrer el risc d’organitzar la
brega a la plaça central per atreure més gent
sense cridar l’atenció dels representants de la
llei.
S’equivocaven. A la meitat de la tercera brega, amb centenars de persones —la
meva dona i jo inclosos— fusionades en un
sol cos a l’entorn del ring, va aparèixer un
superorganisme, en el sentit literal del terme,
un camió atapeït de policies armats amb
metralladores. Enmig de crits desaforats de
«pulisi! pulisi!» llançats per la multitud, els
policies van saltar al centre del ring i van començar a brandar les armes com gàngsters
en una pel·lícula d’acció, tot i que no van
arribar al punt de disparar-les. El supeorganisme es va desmuntar de seguida mentre els
policies s’escampaven en totes les direccions.
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La gent corria pel carrer, s’enfilava, saltava
parets i desapareixia, s’apilava sota plataformes, s’arraulia darrere pantalles de vímet,
s’enfilava als cocoters. Els galls armats amb
esperons d’acer prou esmolats per a tallar
un dit o foradar un peu corrien desordenadament amunt i avall. Tot era confusió, pols
i pànic.
D’acord amb el principi antropològic ben establert que diu «Allà on vas, fes
com veuràs», la meva dona i jo vam decidir (només lleugerament després que tota la
resta) que el que havíem de fer, també, era
escapar. Vam arrencar a córrer pel carrer
principal de l’aldea cap al nord, lluny d’on
vivíem, perquè érem en aquella banda del
ring. Després d’haver recorregut certa distància, de sobte un altre fugitiu es va amagar
darrere d’una barraca —que va resultar que
era seva— i nosaltres, que davant nostre no
vèiem res més que camps d’arròs, prats i un
volcà molt alt, el vam seguir. Quan tots tres
vam arribar fent tentines al pati de la casa, la
dona del fugitiu —que aparentment ja havia
viscut aquest tipus d’experiències abans— va
preparar una taula, la va cobrir amb unes tovalles, hi va acostar tres cadires i tres tasses
de te; i tots, sense comunicar-nos res explícitament, vam seure i vam començar a beure
te i miràvem de recompondre les nostres figures.
Després d’una estona, un dels policies va entrar al pati amb aires d’importància; buscava el cap del poble. (El cap no tan
sols havia estat present a la baralla sinó que
l’havia organitzada. Quan va arribar el camió
de la policia l’home es va precipitar corrents
cap al riu, es va treure el sarong i es va llançar
a l’aigua de manera que, quan per fi van trobar-lo assegut a la vora amb el cap mullat, va
poder dir que havia estat banyant-se mentre
s’esdevenia l’incident de la brega i que ho ig-

norava tot. No el van creure i el van multar
amb tres-centes rúpies, que el poble va reunir col·lectivament.) Quan ens van veure a
la meva dona i a mi, gent blanca, el policia
va tenir la clàssica reacció tardana dels balinesos davant d’un fet inesperat. Quan va recuperar l’alè ens va preguntar, més o menys,
que què redimonis ens pensàvem que hi
fèiem allà. El nostre hoste, des de tot just
feia cinc minuts, va acudir instantàniament a
defensar-nos, va fer una descripció apassionada de qui i què érem tan detallada i exacta
que em vaig quedar de pedra, jo que amb
prou feines m’havia comunicat amb un ésser
humà viu tret del meu allotjador i el cap de
l’aldea. Va dir que teníem tot el dret d’estar
en aquell lloc, mentre mirava fixament els
ulls del javanès. Que érem professors nordamericans; que gaudíem de la protecció del
Govern, que érem allà per a estudiar la cultural del lloc, que volíem escriure un llibre
perquè els nord-americans sabessin què era
Bali. I havíem estat tots bevent te i parlant
de qüestions culturals tota la tarda, i per tant
no teníem cap notícia sobre la brega de galls.
A més, no havíem vist el cap de l’aldea durant tot el dia; devia haver anat a la ciutat.
El policia va marxar força capcot. I després
d’una estona, desconcertats però alleugerits
d’haver sobreviscut i de no haver anat a petar a la presó, nosaltres també vam marxar.
L’endemà al matí el poble s’havia
transformat en món completament diferent
per a nosaltres. No tan sols ja no érem invisibles, sinó que de cop i volta ens havíem
convertit en el centre d’atenció de tothom,
en l’objecte d’expressions efusives i càlides i
molt especialment en un objecte de diversió. Tothom al poble sabia que havíem fugit com la resta. Ens ho preguntaven contínuament (aquell dia dec haver explicat la
història cinquanta vegades amb tots els ets i
uts), amablement i afectuosament, però fent
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mofa amb força insistència: «Per què no us
vau quedar quiets i no vau dir a la policia qui
éreu? Per què no vau dir que observàveu i
prou i que no apostàveu? De debò que aquelles metralladoretes us van fer por?» Amb la
seva habitual mentalitat cinestèsica i tot i
que fugien per salvar la vida (o, com va passar vuit anys després, per perdre-la), la gent
amb més aplom del món imitava la nostra
manera de córrer i el que, segons ells, eren les
nostres expressions facials de pànic. Però sobretot, tots estaven summament complaguts
i fins i tot més sorpresos que senzillament no
haguéssim «tret els nostres papers» (perquè
també sabien que en teníem) i haguéssim
mostrat la nostra condició de Visitants Distingits, i que en canvi haguéssim demostrat
la nostra solidaritat amb els qui ara eren els
nostres conciutadans. (El que en realitat havíem demostrat era la nostra covardia, però
en això també hi havia companyonia.) Fins i
tot el sacerdot brahman, un avi greu ja a mig
camí cap al cel, que a causa de les seves associacions amb el més enllà mai no es veuria
embolicat, ni de bon tros, amb una brega de
galls, i al qual era difícil d’accedir fins i tot
per als balinesos mateixos, ens va convocar al
seu pati per preguntar-nos què s’havia esdevingut, i va riure entre dents feliç quan es va
assabentar de l’aventura extraordinària.
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jo mai no hauria tingut accés a aquell sacerdot i, a més, el nostre amfitrió accidental
es va convertir en un dels informants més
bons), i certament amb molta més rapidesa.
Ser detingut, o gairebé, en una operació policíaca contra el vici potser no és una recepta gaire recomanable per a arribar a aquesta
relació misteriosa tan necessària en la feina
antropològica de camp, però a mi em va anar
molt bé. Tot d’una vaig ser acceptat d’una
manera inusual i completa en una societat
extremadament tancada per als estrangers.
Em va oferir l’oportunitat d’observar de
manera directa un aspecte de la mentalitat
camperola que normalment els antropòlegs
que no tenen la sort de fugir de les autoritats
armades amb els seus objectes d’estudi no
poden aconseguir. I potser el més important
de tot (perquè les altres coses podrien haver
arribat d’altres maneres), allò em va posar en
contacte molt ràpidament amb una combinació d’explosió emocional, guerra d’estatus
i drama filosòfic d’una importància central
per a comprendre l’interior d’aquella societat. Quan vaig marxar d’aquell lloc, havia
passat més o menys tant de temps observant
bregues de galls com observant la bruixeria,
els riscos, les castes i els matrimonis.

A Bali ser objecte de mofa és ser acceptat. Aquell fou el moment de canvi pel
que fa a la nostra relació amb la comunitat:
ja hi érem literalment a dins. Tot el poble
se’ns va obrir, probablement més del que
hauria fet mai (de fet, sense aquest incident

CLIFFORD GEERTZ (1926-2006) és considerat un dels antropòlegs més importants de la segona meitat del segle xx. Va dur a terme els seus treballs de camp a Java, Bali, Sumatra i el Marroc. Fou
professor a la Universitat de Chicago i a la de Princeton, on va desenvolupar un punt de vista simbòlic de l’antropologia. La seva obra més influent és The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973).
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L’olor de fenoll
ENTREVISTA A JOSEP PIERA

L’entrevista següent beu de dues vies diferents: la de l’escriptura i la de l’oralitat. Es tracta d’una
combinació de les respostes que el poeta valencià Josep Piera ens va escriure i ens va dir en dues
entrevistes diferents. En la segona, a més, vam tenir el privilegi de viatjar fins a la vall de La
Drova, on el poeta ens va regalar unes hores meravelloses de conversa distesa, apassionada i apassionant.
Per començar, et voldria preguntar si viatjar i escriure sempre han estat dues activitats que han
anat de bracet per a tu, o si hi ha algun moment concret en què es troben per primer cop, més enllà
de si n’has acabat publicant el resultat o no.
Grècia. Tot va començar a Grècia. La troballa iniciàtica fou el 1980 amb l’escriptura del
primer Estiu grec, que formaria part d’El Cingle verd, llibre que marcà un nou camí en la
meua escriptura. Somiava amb aquest viatge de feia anys i els déus m’enviaren un Hermes
particular que em convidà a emprendre’l, acompanyat de L’Odissea d’Homer en la versió
de Riba, d’uns poemes d’Elitis i d’El Colós de Marusi de Miller… En vaig fer unes notes
de diari sense pensar en cap publicació, gairebé com apunts del natural; en tornar a casa la
meua percepció del món havia canviat, si més no. Em vaig adonar que tot havia canviat: que
mirava més cap a fora de mi que no cap a dins meu. Em vaig adonar, també, que vivia en
un indret desmemoriat. «La Drova, la vall on visc, és una Grècia sense temples», solia dir.
El 1982, acabat de publicar-se El Cingle verd i estant a Nova York, on el més pròxim a una
amanida com Déu mana era una amanida grega, un altre missatger em redescobrí el Mediterrani. «Inevitablement, tots som grecs», que digué Shelley, i escriví Durrell. Així va ser.
Les reflexions escrites que neixen dels viatges que has fet sempre tenen com a marc la Mediterrània.
Creus que si t’haguessis mogut per altres indrets del món, hauries acabat reflexionant tant sobre
el viatge?
No ho puc saber perquè tot plegat és atzarós. El que és instintiu són aquestes ganes d’anarme’n, d’eixir. A mi el tema del viatge em ve per la voluntat de saber, de buscar un espai. Això
coincideix amb la meua vinguda a viure aquí, a la Drova. Coincideix, també, amb els anys
de recuperació i redescobriment de la tradició literària i lingüística pròpia; per tant, de voler
ser un escriptor en aquesta llengua i de posar-me a la recerca d’una memòria, d’una tradició,
d’un espai i d’un territori mental en els quals inserir-me. I aquest espai és la Mediterrània.
Una altra cosa és: a què en diem Mediterrània? Això donaria per a molt. Però tot això és
reflexionant un poc a posteriori.
El que sí que és cert és que mai no m’han atret els països excessivament exòtics: m’hi quedaria a zero. No sabria com veure-m’hi. I això vol dir geogràficament, mentalment. Els països
del gel i del desert, per exemple, a mi no m’atrauen, perquè dic que m’hi moriria. I tampoc
no m’atrauen els països exòtics en el sentit que no hi entens res: necessitaries tota la vida
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per aprendre’n les beceroles. En canvi, en l’espai mediterrani, l’instint, la cultura pròpia, la
teua biografia et donen uns referents que et permeten tenir la sensació de formar-ne part,
que hi ha una relació entre tu i l’altre, es diga paisatges, paisanatges, persones... I això és més
motivador, m’incita més, em mou. És a dir, em trau de mi i em fa entrar en mi mateix alhora.
És el que esperes i el que no esperes, entre el saber i el sentir, és un «això ja ho sé, però no
ho sé: ho estic aprenent ara». Això em fa viure.
Entre les traduccions que has fet, n’hi ha de poetes àrabs de la zona del País Valencià. Això també
forma part d’aquesta descoberta que deies del teu llegat cultural?
Això comença a Granada, a primeries dels setanta. En aquella època m’estava replantejant
tota una sèrie de coses. En la memòria dels valencians, si tu preguntaves de xiquet, sobre
qualsevol pedra antiga, els vells et contestaven «Això és del temps dels moros». Què era el
temps dels moros? Un silenci. Era una manera de no dir res més, de dir «no en sé més». En
la meua primera visita a Granada, m’adone que hi ha poetes àrabs nascuts a Xàtiva, a Alzira,
a Dénia, i se’m descobreixen. Quan els llegesc, m’adone que sent una proximitat i una distància, una bella distància que m’atrau, m’atrau moltíssim. En aquells anys parlar d’aquestes
coses era ridícul: a qui li interessava aquell món? Un món que, per altra banda —com diria
l’arabista Emilio García Gómez—, era una Itàlia amb turbant, d’una subtilesa entre mística
i eròtica, entre pagana i vital... Tot això és un viatge mental grandiós que em duu a un món
exòtic de fa mil anys i al mateix temps al meu passat infantil, i al que encara és present.
La primera descoberta —que, com t’he dit abans, és Grècia— és això. Per a mi era tan
important veure uns homes aixafant vi a la vora del port —que és clàssic, homèric, popular
i tradicional alhora— com una velleta que duu un feix de llenya a l’esquena i una cabreta i
que se’n va a pasturar-la al camp, tot això al costat de l’estatuària grega, de Hölderlin, dels
temples enderrocats, etc. El mateix et podria dir del Marroc o de la Itàlia del sud.
El fenomen literari és aquesta voluntat de construir un espai que t’havien negat. Igual com
t’havien negat la llengua i la memòria, t’havien negat un espai: tu ets tan europeu com els
altres, des d’un punt de vista mediterrani, però no existeixes. I al mateix temps també ets el
nord d’Àfrica, podríem dir, o l’Àsia menor, i això unifica... unifica no és la paraula exacta, ho
broda, ho ajunta, però alhora és la diversitat infinita d’aquest espai que avui dia és gairebé
una claveguera i que anomenem Mediterrani. El que passa és que darrere d’aquest nom
s’amaguen infinitats de tòpics. A mi això també m’agrada: desmuntar el tòpic, perquè darrere de tot tòpic hi ha una gran veritat. Una altra cosa és que et quedis en la superfície, llavors
només veus el tòpic. I això és una barreja de curiositat, formació, informació, intuïció, atzar...
Tot això a mi m’agrada molt, em fa sentir viu. Segons el meu parer, els mediterranis europeus som molt diferents dels nòrdics pel que tenim d’Orient. Som europeus, òbviament;
som la cultura grecollatina, l’humanisme i el Renaixement, però tenim un punt d’Orient,
que rau en tot això que t’acabe de dir. I quan ens pensàvem que ja no, el present ens ho llança
a la cara. Això apareix a Seduccions de Marràqueix, que resulta que ja fa trenta anys que es va
publicar. Ara som davant d’uns fenòmens nous que ens alteren, perquè no sabem què compartim, ni ells amb nosaltres ni nosaltres amb ells. Durant el primer viatge que faig a Marràqueix, m’adone que per a un marroquí jo sóc un europeu. Intenten ensenyar-me com s’agafa
el pa per mullar la tagín. I els dic: «No cal que m’expliqueu res... mira, oi que es fa així?» «Ah,

40

monogràfic

i tu com ho saps?» «Perquè això ho he vist fer tota la vida. Jo no sóc suec ni alemany, amb tot
el respecte; jo sóc d’aquí davant i d’això en diem mullar. Mira, oi que es fa així?»
El tòpic i l’esterotip també són a l’altra banda.
És clar, i aquí entraria el que és instintiu, que és cultura també, però ho heretem com a instint.
Què hi ha darrere de tot això? I si tens curiositat, vas esbrinant i és molt emotiu. Tant en la poesia dels andalusins, com en mullar una tagín, per dir-ne així. Perquè: què és cultura? No és tenir
una erudició freda, això no serveix per a res. Bé, serveix per al que serveix. Cultura és aprendre
a viure, perquè la vida aleshores es fa més rica, més complexa, més potent. Tu arribes fins on
arribes, però vas marcat pel teu ésser, la teua biografia, la teua edat, la teua economia fins i tot, la
teua disposició de temps... I tot això va obrint finestres, cosa que és molt oriental: és la sensació
que corres una cortina i al darrere hi ha un món, i tornes a córrer una cortina i n’hi ha un altre, i
això no s’acaba mai, perquè ets tu. Són Les mil i una nits; ets tu qui és en aquesta mena de viatge
permanent on tot entra en acció: passat, present, fantasies de futur, cultura, literatura, vivència,
atzar... A mi aquest còctel m’atrau moltíssim. Per això no sé què és conscient o què he acabat
fabricant en la consciència, ni què és purament intuïtiu, distintiu, biològic, visceral... I tampoc
no em preocupa.
Tornant a la velleta grega amb el feix de llenya a l’esquena, llegint els teus llibres és evident que, quan
fas un viatge, atorgues molta importància a aquesta mena de trobades. En general, tendim a ometre històries petites, que no s’expliquen, perquè tenim la història oficial, que se suposa que tots hem de conèixer,
però fixar-se en aquesta velleta o en qualsevol altre detall —el que dèiem de la gastronomia, i de la cultura que hi ha al darrere— ens ajuda a entendre que, tot i les diferències, de petites històries com aquesta
n’hi ha a tot arreu. En canvi, la gran història és monolítica, fossilitzada i codificada, i no pots sortir-ne.
Pots sortir-ne si en saps. Aquí és on actuen el sentir i el saber. Un dels relats que tinc inèdits és
d’un viatge a Grècia, a Volos. Hi vaig anar amb una arqueòloga i no pensava escriure res. Arribem a l’aeroport de Madrid, l’internacional, veig que mira el terra i li dic: «Què mires?», i em diu:
«Totes aquestes pedres, fixa-t’hi, estan plenes de fòssils; aquestes pedres delaten que provenen
d’un fons marí.» De sobte veig que una cosa, que per a mi era purament insignificant, un terra
que jo anava trepitjant, era el fons geològic del mar! Fantàstic! És aquesta barreja del sentir i del
saber. Allò inesperat; els coneixements de l’altre... És a dir: jo això no ho mire, però si vaig amb
tu i tu ho mires i m’ho fas veure, a partir d’aquí jo ho veig! Allò petit i allò gran. Això ho ensenya
la literatura, la poesia, és a dir, la metàfora. Si tu et quedes només en un codi, si tu, per exemple,
Grècia només la veus com una estàtua, fora de context, només veuràs una estàtua. Té el mateix
sentit una escultura grega en un museu que en el lloc on es va trobar? El paisatge parla, perquè
una ruïna, un temple, no té el mateix sentit en un museu a Londres, París o Nova York que in
situ. Per exemple, jo vaig entendre, en el primer viatge a Súnion, que un temple a Posidó és senzillament un far. Un far que havia de tenir el foc renovat constantment per unes sacerdotesses
o sacerdots, que feien que el viatger que hi arribava, en veure’l encès, sabés la distància fins a la
costa i que era a prop de casa. Súnion: ja som a casa, ja som a Atenes. I dius, és clar, un temple
té un sentit i té una bellesa i té un lloc i té una mar davant... I això només ho perceps si hi vas
de viatge. Els llibres no són prou i, menys, les guies. I, encara menys, les històries asèptiques
que donen per sabudes coses que el lector no sap perquè ningú no les hi ha dites. A mi tot això
m’emociona molt.
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Una vegada, a Pozzuoli, vora Nàpols, perdent-me —que m’encanta—, vaig entrar en un lloc, i
acabaven de traure un tros de pedra, tot ple de musclos, del fons del mar. Era un tors humà. És
una història: aquella escultura, que van fer en un taller, amb tot el treball del món, i que anava
destinada a vés a saber què, un naufragi la fa acabar al fons del mar; és colonitzada per unes bestioles submarines, i, al cap de tres mil anys, uns pescadors, atzarosament, la trauen. Si la neteges,
el drama de la seua història s’esborra; si deixes el que hi ha, ja no es veu res. Si la neteges, veuràs
només un tros de pedra corcada. Si la neteges i la traspasses a un museu, ni t’hi fixaràs, perquè
potser no és l’Apol·lo del Belvedere ni la Venus de Milo. És simplement un tros de pedra treballada i corcada pels segles, pel temps. Això és el record. Ho deia Yourcenar: «el temps, quin gran
escultor».
M’imagino que fas les dues coses però quan viatges, escrius o ho fas quan tornes?
És com el que em preguntaves sobre les lectures: algunes ja estan fetes, d’altres les fas,
d’altres te les endús perquè t’acompanyen, d’altres les descobreixes mentre fas el viatge (hi
ha una bibliografia a la qual no tindries accés si no hi ets, in situ). Per això és molt important dominar o saber la llengua del lloc, cosa que no sempre és possible. I tot això forma el
teu propi còctel. I això pel que fa a les lectures; en l’escriptura, exactament igual. És a dir, jo
no tinc un pla previ: jo sé que jo surt de viatge, que me’n vaig. L’escriptura i jo entrem en
diàleg a partir del que sent, del que veig, del que llegesc. Acostumo a dur una càmera, com
a arxiu d’imatges i de sensacions, sense pretensions de ser fotògraf. Un poc com viatjaven
els pintors preimpressionistes, quan la fotografia era una eina acabada d’inventar, que a ells
simplement els retenia el motiu, el que abans feien amb aquarel·les i dibuixos... I jo escric
notes. M’hi fixe; retinc. Ara, tot això és material.
El viatge permet també aquestes maneres distintes de copsar, no només intel·lectualment,
a mi m’importa molt sensitivament, sensorialment, el que t’entra per totes bandes. Després,
d’això fer-ne literatura. Perquè parlem de literatura. I aquí ja entra l’ofici de l’artista, el
domini de la llengua, tot això que és el taller de l’artista, podríem dir. I al final mana senzillament el resultat, que és el que arribarà al lector i ell hi dirà la seua, no a partir del que jo
et conte ara, sinó a partir del que llegirà, que és el resultat final de tot això. Que de vegades
et pot agradar, i és quan em llance a compartir-ho, a publicar-ho i, de vegades, no. Tinc un
llibre inèdit d’un viatge al Brasil, que va ser un fracàs, perquè aquella selva jo no la podia
entendre de cap de les maneres, anant-hi sol. És clar que jo tampoc no sóc un aventurer.
A mi m’agrada perdrem, com t’he dit i he dit milers de voltes també, però amb les antenes
col·locades. He vist perdre’s molta gent que no sap tornar. Per això dic que el viatge és anar
i tornar. Perquè si pegués un pas més enllà potser t’hi trobes l’abisme. És una altra història.
És un altre viatge.
En els teus llibres apareix sovint la noció que el record del viatge tard o d’hora s’acaba esvaint, ¿és
per això que cal escriure’l sense por que esdevingui ficció, perquè, de fet, qualsevol record és ficció?
Per exemple, a Seduccions de Marràqueix, dius que el país que escrius saps que existeix perquè
l’escrius.
Tot canvia o es torna miratge amb el pas implacable del temps. Ficció? Són els volers i els
somnis del desig una ficció? El record és una creació aparaulada de qui recorda. No llegim el
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mateix llibre quan el rellegim. Res no es repeteix. Jo escrivia el que sentia i somiava i desitjava sense pors. Prenia notes vitals, feia versos espontanis, esbossava apunts, ideava sensacions,
transcrivia somnis, fantasiejava… Anotava el present. Perquè així el país se’m feia més meu:
el comprenia i em corprenia.
A Marràqueix, per no dir arreu del món àrab, el real es fa ficció i la ficció es fa real, si més
no per a un europeu del sud. A Nàpols, els carrers són un teatre on cada dia s’improvisa una
funció o ficció còmica, si no dramàtica. I a Jerusalem tot, el real i l’imaginat, és percebut
com a sagrat.
Creus que el viatge s’ha de fer sol?
Acompanyat en soledat. Si vas amb més gent, també ho vius molt, però probablement no de
la mateixa manera: no tens totes les llibertats que tens quan hi vas sol. Jo diria que en escriure t’acompanyes de les paraules, dels llibres, de la literatura, de l’atzar, i de la gent que t’hi pot
acompanyar. També, en segons quins casos, és importantíssim trobar el guia, o la guia fins
i tot, tant literàriament com humanament parlant. Qui et porta, qui et duu, qui et mostra,
qui et descobreix coses que potser tu no veuries. Ara, s’escriu des de la soledat. Sempre. Però
des d’una soledat acompanyada. És a dir, l’escriptura no és soledat. Tens la companyia de la
soledat. Perquè: què anomenem companyia? Jo sempre dic que només m’he sentit sol i angoixat entre multituds. Enmig d’una multitud, que mires i no coneixes ningú, m’entra terror,
un pànic que estant sol no sent. Perquè estant sol obro les antenes, i em poso en contacte
amb tot el que m’envolta. En eixe sentit diria que sóc molt panteista. I les antenes em van
on elles em dirigeixen, pot ser una floreta minúscula, algú que passa, el sabor d’un cafè, una
música que sona inesperada, el que siga.
Recorde que, en un viatge que vaig fer a Alexandria amb una colla de poetes, vam anar a
veure el museu de Kavafis. Un pis de mala mort amb quatre llibres i quatre fotos. Una pena.
Ara, per anar-hi travessaves un món kavafià. Carrers que pudien a peix i a pixum, tallerets
amb gent, cadascun en el seu món, que no sabien ni qui punyetes és Kavafis, ni on anaven
aquella colleta, ni què fèiem per aquell barri vora el mar. I llavors dius: és el món de Kavafis.
Diuen més els carrers que el museu, però sense el museu tu potser no hauries passat per
allí... Els museuets locals en les illes gregues m’agradaven molt i potser només tenien unes
petites peces, però eixes peces havien estat trobades allí, allà. Tu anaves allí, allà, i allò i allà
ja no era el mateix. És el que deia Pla: «Ruïnes: vista una, vistes totes». Si tu no hi poses el
que no hi ha, no hi veus res.
A Nàpols, vivia amb un jove arqueòleg i en vaig aprendre moltíssim. No sols per la seua
biblioteca, sinó perquè passejar per Nàpols amb ell era una meravella. De vegades discutíem perquè ell deia que els poetes, els escriptors érem uns fantàstics, i jo li deia que per a
fantàstics els arqueòlegs, que d’un testet et munten una civilització... Oh meravella! Qui té
més imaginació? Tu o jo? Perquè si tu no em dius res, jo d’un testet en veig un testet. O
d’una pedra, en veig una pedra. Però si tu em dius que eixa pedra, just per tenir una taca
d’humitat aquí, vol dir que tenia una altra pedra damunt, vol dir que hi havia un mur; si hi
havia un mur hi havia una edificació, que podia ser una casa, al costat d’una altra casa; per
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tant, una ciutat; per tant, un carrer; per tant, una gent que l’habitava; per tant, per tant...
Ja hem muntat la pel·lícula! I em deia: «Però jo no fantasiege!» «No; tu no fantasieges però
per a mi és una fantasia. I per altra banda meravellosa, i probablement siga real en la teua
memòria i coneixement.»
I així te’n podria contar moltes... En el viatge a Jerusalem, quan parem a Xipre, anem a
veure una casa. Una ruïna. I tenia uns mosaics amb uns peixos. Era una casa paleocristiana;
per tant, el peix, en el cristianisme, té una simbologia religiosa molt marcada. Era un viatge
purament turístic, un creuer. Mentre mirem una mar meravellosa, blavíssima, lluminosa,
una senyora, per associació d’idees —la mar, el peix i el mosaic— diu: «Aquí es menja bon
peix?» I la guia respon: «Aquí ja no hi ha peix. Veu aquesta mar tan blava? Abans era verda,
però des que es va fer la presa d’Assuan, el plàncton i l’alimentació marítima dels rius no hi
arriba i la pesca ha desaparegut.» Em vaig quedar de pedra. Estava davant d’una tragèdia
col·lectiva brutal, planetària, ecològica, a partir de la visió d’un peix en un mosaic situat
en un erm de sequedat infinita... Érem en ple estiu, mirant una mar que trobàvem bella i
estava morta! És tot un relat. A mi m’encanten aquestes coses, són elementals, associacions
d’idees... I això passa en dos minuts, després ho anotes, ho reelabores... Hi ha casos en què
aconsegueixes una objectivació literària, i altres vegades, no. La cuina, el taller de l’escriptor
no importa, cadascú té el seu. No hi ha una fórmula vàlida i secreta. Cadascú és cadascú, veu
el que veu, mira el que mira, té un estil, té unes formes, té un dir, i amb tot això, fa el que fa.
Té importància o no en té? Això ja ho diran els altres. Els altres, que agafen el teu llibre i
se’n van de viatge amb tu sense que ho sàpigues. Fantàstic...
Quan tornem a un lloc on ja hem estat, ens sentim com quan hom torna a un record: nosaltres hem
canviat i ell, també. «No es torna mai enlloc», dius a A Jerusalem. Creus, doncs, que si no som
conscients d’aquest fet, mai no entendrem del tot l’essència de cap viatge? A més, a banda de ser
un nou viatge, veus més clar com has escrit el primer? És una nova reflexió sobre la teva manera
d’escriure?
És cert. No es torna mai enlloc. Mai. Com bé has dit, el món el veiem a través d’un
calidoscopi accelerat. «No somos los mismos cuando nos recordamos…» escrigué Neruda.
Es viatja amb el que sents, penses, veus, tens, vols, has perdut o deixat endarrere... Viatjar és
viure. El viatge és una metàfora de la vida, un itinerari, un aprenentatge. El final és la tornada a casa, i quan tornes comença un altre viatge. Comença també l’escriptura literària, que
és un altre viatge (interior i exterior), el viatge mental (record i ficció), que creen els mots.
D’aquest, jo en dic «el viatge sedentari».
En el retorn ni el lloc ni tu sou els mateixos. Primer, tu ja tens records —cosa que en el primer viatge no tenies—, i segon, tu i ell heu canviat, però d’una manera de vegades notòria i
de vegades molt subtil. Mira: fa una estona, quan has arribat aquí, gotinyava, plovisquejava,
ara mira quina llum ens entra. Tot ha canviat. En eixe sentit jo sóc molt impressionista,
molt oriental: la llum, la subjectivitat de les coses, la companyia, l’estat anímic, tot fa que
les coses siguen distintes, i si tens uns referents les pots comparar; per tant, tot canvia. Tot
canvia cada dia. I com més càrrega tinga el lloc on tornes més t’adones que no hi tornes. Per
tant, podries tornar a escriure i t’adonaries que fas un altre llibre, no pas aquell que vares fer.
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Aquest perdre’s controlat que deies abans, que no és un perdre’s absolut, trobo que és cada vegada
més difícil. Em fa l’efecte que encara és possible, però tot està tan marcat... Un lloc com Venècia, per
exemple... Perdre’s-hi és molt difícil.
I molt fàcil alhora.
Sí, dic Venècia perquè és un lloc on vaig gaudir precisament quan m’hi vaig perdre.
És com un laberint.
Quan vaig tornar al lloc on se suposava que havia de ser, ja no vaig gaudir tant de la ciutat. El
mateix em passa fins i tot a Barcelona, que és la meva ciutat i que he vist milers de vegades i que,
de vegades, passes per alguns lloc i et preguntes «on sóc?» i és una pregunta meravellosa.
Meravellosa. Per aquesta mena de sensacions, la meravella de les meravelles és Nàpols, on
un carrer mai no és el mateix. Quan et perds, t’adones que hi veus molt més i hi sents molt
més que si vas obsedit cap a una destinació, un destí, una feina, una obligació... Si canvies
la predisposició psicològica, t’adones que no cal anar gaire lluny. Això ho dic en un poema
meu: ho tens tot al davant, depèn de la capacitat de percepció que tingues de les coses. De
vegades són elles que et criden a tu, de vegades ets tu qui fixa la mirada i troba el que no
sabia que hi era. I això tant pot donar-se entre multituds com en soledat, com en un viatge
turístic, com anant de casa a la feina, com en un dia o en un any, és molt mal·leable, és molt
subjectiu, i literari, en el fons. Després, si en fas literatura, t’ho fas teu. I anar en companyia, de vegades, és molt interessant, perquè veus coses distintes de les que veu l’altre. A mi
compartir eixe tipus de descobertes i d’estímuls em meravella, m’incita i m’excita, m’agrada...
Siga un dinar, el que siga... Per exemple, jo sempre dic que no hi ha cosa més trista que
anar a un bon restaurant sol i no poder compartir, verbalitzar, manifestar, les sensacions
del que estàs gaudint en eixe menjar, quan en realitat menjar és l’únic plaer veritablement
compartible, socialment admès: la resta dels plaers són molt íntims. I després aquí també
hi ha una altra qüestió: difícilment ens solidaritzem amb els plaers dels altres. Tenim una
tendència moral a solidaritzar-nos amb els patiments dels altres, però no pas amb els gaudis
dels altres. Els gaudis dels altres gairebé fan més ràbia o enveja que no pensar que, si te’ls
conten, tu gaudeixes d’una part del plaer de l’altre. Una cosa que te la reserves únicament
per a tu no la dius amb la mateixa intensitat que si la comparteixes, perquè som unes bèsties
a les quals ens agrada compartir les coses. Es viu en companyia i sol, al mateix temps. Tant
en l’escriptura com en tot.
Segons el teu parer, és millor preparar el viatge amb tot un seguit de lectures o mirar d’arribar tan
verge com sigui possible a la nostra destinació? En el teu cas sembla que sempre et preparis literàriament molt bé (cites Verdaguer, Pla, Goethe, Canetti, Stendhal…).
Cadascú duem un equipatge personal quan eixim de viatge. Més que trobar confirmacions
del que sé, el que m’agrada és ser sorprès bellament pel que no sé, m’atrau trobar el que no
espere, allò que em regala l’atzar o la sort. Els escriptors que cites formen part de la meua
biblioteca. Alguns els havia llegit abans d’emprendre el viatge (com Pla, en el cas d’Itàlia),
uns altres m’acompanyaren amicalment (Durrell per les Illes gregues: per cert, vaig perdre el
seu llibre a Santorini) i alguns els descobria o rellegia in situ i en la llengua del lloc… com
Croce a Nàpols, per exemple. M’agraden els llibres locals que conten històries. En alguna
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ocasió he anat a un lloc per veure un escriptor, com ara a Cómiso (Sicília) per conèixer Gesualdo Bufalino. En aquest cas, la destinació era ell, Bufalino. En altres, m’hi deixava portar
pel mite, per l’atzar, pel desig… Així aprenia a sentir el que sabia i el que no sabia, i també
coses que no sabia que les sabia.
Diu Manuel Forcano que els teus llibres serveixen com a guies, però evidentment en un sentit molt
diferent de les guies turístiques asèptiques, tòpiques i planes que tots coneixem. Ets conscient que
els teus llibres fan per qui recorre els mateixos llocs per on has passat el que altres lectures han fet
per tu?
Tenir lectors com Manuel Forcano o tu, i tots aquells els qui s’hi hagen sentit acompanyats
per llibres meus, és el que desitjava quan els escrivia. Llegir és compartir de prop i de lluny
alhora. Els meus llibres també poden acompanyar els qui viatgen sense moure’s de sa casa.
Jo intente que conviden el lector a fer el seu viatge. Resulta fantàstic passar a formar part
dels records d’un altre… Fantasies del poeta!
Canviant una mica de tema, et volia preguntar: què fa que a una realitat concreta t’hi acostis en
prosa o en vers?
Jo copso la realitat al vol, prenc notes. Com la fotografia que deia abans, o com qui té la capacitat de fer un dibuix en un instant, que no és el meu cas. De vegades he fet la prova de fer
la prosa i després fer-ne un poema, però en el fons això ja és formalitat estètica. No sempre
el tema et dóna una forma o una altra però, de vegades, sí. I a voltes l’he fet poètic i després
l’he prosificat. Era una prosa i n’he trobat el ritme, la melodia, i n’he tret un poema. Perquè
per a mi la poesia és música. De tot això no en sóc conscient, és el procés artístic d’elaboració
posterior, que no és una sola recepta. No sóc novel·lista perquè no m’agrada construir les
històries de principi a final; si me la conte mentalment ja perd les ganes d’escriure. Per això
sí que he fet biografies, que és un tema que m’agrada. Perquè em dóna la caixa. Què és una
biografia? Doncs el relat de la vida d’un home que naix i mor. I a partir d’aquí tu omples
aquesta buidor. A partir de què? De lectures, reflexions, visites... però tu tens ja el principi i
el final donat. En el viatge, en la prosa que jo escric no importa el principi i el final, en tot
cas importa la primera frase i la darrera. Però això ja és literatura. Importa molt la primera
pàgina i l’última. La primera et farà avançar, la darrera et farà tancar el llibre amb bon gust
de boca per dir-ho d’alguna manera. La resta és deixar-se anar, què em sé jo, hi ha coses que
et surten a la primera i altres a la mil·lèsima. Què et diu que sí o que no? L’instint, la intuïció.
El que mana és el resultat, que és el que arriba a l’altre, perquè estem parlant d’un llibre, no
ja del meu viatge; és un objecte artístic fabricat amb paraules, en el qual l’autor ja no existeix. Sobre això hi he reflexionat molt: l’escriptor l’escriu amb tot el que l’escriu, la passió, el
treball, coses que no importen un cop el llibre està fet. A partir d’aquí tu ja no pintes res. El
llibre fa la seua vida atzarosa, en un altre personatge que ignores qui és, el lector, en el qual
intervenen qui lo sa. Tot això a mi em fascina.
Ara que deies això d’arribar a l’altre, crec que dins de la literatura catalana hi ha una desconnexió
flagrant entre Catalunya, el País Valencià i les Illes. La cosa ve de molt enrere.
De fa molts segles.
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Sí, segles. Jo no sé si ets optimista en aquest sentit o creus que la cosa continuarà igual...
A veure: em puc posar en tots els papers de l’auca. Hi ha un tema que últimament m’agrada
per reflexionar: som una anomalia. Això ens han de fer estar sempre esperançats. Fins i tot,
ingènuament esperançats. Una reflexió poc habitual és què fa que aquesta anomalia —perquè ho som des de l’origen— pervisca encara viva i real, contra viento y marea, que diuen
els castellans. Això que Fuster en va dir Països Catalans —que d’una manera política no
han existit mai. Ell llança una idea bellament racional per a iniciar uns contactes vitals que
abans eren directament inexistents. És una idea motriu, estimulant, però que llança com una
utopia inexistent — com tota utopia—, però que pot ser o no ser, qui lo sa. La història ens
fa i desfà fronteres i països, que tan bon punt són esborrats, com passen de ser no res a serho tot. La cultura anglosaxona, per exemple, era una cosa bàrbara i ara és l’imperi planetari.
La Unió Soviètica fa cinquanta anys era l’Imperi Soviètic i ara és la Rússia de Putin. No
diguem la cultura francesa de quan jo era xiquet i la d’avui dia.
Què fa que una llengua i una tradició que són discutides —fins i tot en el seu nom—,
que a Europa és invisible, tinga eixa voluntat de ser, perquè en el fons tot és això: voler
ésser. Voler ser un mateix. Per què jo he de deixar de ser qui sóc per a ser un altre? Si mai
no seré l’altre. Fins i tot enamorant-me’n, m’enamoraré de l’altre, però jo no seré l’altre.
Per què l’he de destruir per ser distint? Jo no tinc una mentalitat imperial, perquè sóc fill
de derrotats i hereu de mil derrotes, perquè la nostra història és la història d’una derrota
sistemàtica. I més si la mires com a valencià. Tot això és tan apassionant de pensar, d’enraonar, i tan dramàtic alhora, i tan manipulable pels poders, pels santons de la política, pels
sociòlegs, pels artistes... per tots! És una matèria que tots pastem. Què fa que jo m’hagi de
justificar tothora de ser com sóc? Per què se’m condemna per ser com sóc? Això és com els
jueus. Els entenc molt i molt bé, i mira que hi ha una propaganda brutal contra ells, però
és que també entenc els àrabs... Perquè, a veure: jo sóc català? Sí i no. Jo sóc espanyol? Sí
i no. Jo sóc valencià? Què vol dir ser valencià? Jo sóc jo. Però quan dic jo dic moltes coses.
Quan vaig arribar a Nàpols, per a fer-hi de professor de català, l’any 1985, vaig notar que
hi havia una percepció molt negativa en aquella universitat contra el cau de la filologia
catalana per part de la resta dels companys d’hispàniques. No sé si era per l’anterior professorat que hi havia hagut (perquè era una cosa relativament recent), per si hi havia una
certa competència entre departaments... No ho sé, perquè a mi allò no m’interessava gens.
Jo no anava a posar una pica en Flandes, i m’acusaven de catalanista excloent. El primer
que els vaig dir és que jo era valencià, i la percepció va canviar, però continuava en un
departament de català. Era un tema de conversa constant. Arriben unes vacances i una
senyoreta, amb la qual enraonava i discutia d’aquestes coses, em diu: «Ai, me han dicho
que vuelves a España», i la mire i dic «Com sou... I després dieu... No, Espanya és un passaport, és un mapa, és un concepte, jo torne a casa, on tinc els meus, jo no vaig a Espanya.»
No sé si ens vam entendre. I després resulta que el nacionalista sóc jo.
Per una altra banda, entre catalans, valencians i mallorquins només som quatre els que
hem arribat a copsar que aquí hi a un univers compartible. Normalment els escriptors ho
copsem per la via de la llengua, de la llengua literària i les reflexions pertinents, i probablement per la necessitat d’acompanyar-nos. No és tan fàcil. Perquè el missatge exterior ha

monogràfic

47

tombat eixe discurs. Quan jo vaig començar, em vaig quedar meravellat, perquè no sabia
que el valencià domèstic que parlava (però que no sabia llegir ni escriure), tingués, darrere
seu, una tradició literària, un univers de paraules, una història. Va ser apassionant descobrir tot això. Només fins molt més tard em vaig adonar que heretava un drama. Jo no era
conscient que, buscant les meues profunditats, en realitat em feia conscient d’un drama.
He recordat moltes voltes com, passejant pel camp de Granada amb el poeta Antonio Carvajal, amic meu, i un altre, aquest darrer agafa una branqueta d’una herba que jo no havia
vist, l’olore, me la passa, i diu: «Huele el hinojo, verás que maravilla», jo huelo el hinojo i sent
l’olor de l’anisat del fenoll. A mi «el hinojo» no em deia res. Per a mi aquella olor era del
fenoll i això sí que destapava una caixa de ressonàncies: em veia de xiquet, aquí, a la Drova,
fent aniset, veia els canyots del fenoll plens de caragolins en el ple de la calor, veia com jo
mateix en trencava unes branquetes i me’l posava a la boca per sentir aquell saboret, veia,
veia, veia... Però això m’ho deia el fenoll, no el hinojo... Eixes són reflexions molt profundes,
que després tinc en compte alhora de traduir, de llegir... Això em va passar amb un poeta
àrab, Ibn Khafaja, el qual després he traduït: en la traducció primera que vaig llegir-ne hi
havia un poema fantàstic que era la metàfora d’un ull a partir d’un xicot negre, banyant-se
en el que ara no recordo si el poeta en deia un llac, una bassa, o una cosa d’eixes... A mi ni
llac ni bassa no em deien res; la imatge, sí. Quan copse la imatge, m’adone que, aquí, a casa,
a la vora d’uns horts que tenia el meu pare, hi havia una cosa que en dèiem els ullals, que
són uns brolladors d’aigües naturals. Vaig trobar que aquella paraula era la definitòria per a
explicar aquell poema, perquè ullals suggereix ull, la figura del jove negre en la metàfora era
la pupil·la de l’ull, vaig entendre el poema a partir d’això.
Sóc un enamorat de les paraules. La llengua és vital. Després vénen les traduccions i el resultat del que queda. Què és més important en una traducció, l’original o el resultat? Si llegeixo
traduït el resultat, de vegades m’he preguntat i no he sabut respondre’m de certs autors que
no puc llegir en la llengua original: què diuen de veritat? Et contaré una anècdota a propòsit de Thomas Bernhard. Un dia, anava jo en el tren de rodalia de Gandia a València i se
m’asseu al costat un jove que jo quan me’l mire em quede al·lucinat: perquè és jove i perquè
està llegint Thomas Bernhard en alemany. En un tren de rodalia de Gandia a València, un
jove de trenta anys llegint Bernhard en alemany! Això és fantàstic! No vaig poder no dir-li
alguna cosa, perquè això metafòricament em diu: «No visc en un país de salvatges i analfabets!» Li dic: «Escolta, què tal Bernhard en alemany? Perquè jo només l’he llegit traduït.»
Em contesta: «És molt divertit.» «Divertit? L’adjectiu que menys atribuiria a Bernhard és
el de divertit.» Diu: «Doncs sí, ho és; molt. Juga molt amb la llengua.» Dic: «Apa, ja has dit
una cosa important!» Jo el que havia observat eren les referències musicals de Bernhard i
pensava que cap llengua no pot sonar com l’alemany que, a més, es declina. Per tant, tot el
que en la traducció castellana sembla una repetició constant de paraules idèntiques, en alemany, com que estan declinades, és una melopea, en alguns casos irònica, burlesca, seriosa,
transcendent. La lectura de Bernhard havia canviat radicalment. Les barbaritats que diu
poden provocar la rialla del lector. Perquè mira que les diu com li vénen de gust i de gana. I
ens agrada. Però no sona igual.
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La llengua és una música que transmet conceptes i això ho embolica molt, ho fascina molt.
És traduïble? Sí. O no. Hi ha poetes que no funcionen traduïts. Pensant en un vers tan senzill com el de Paul Valéry, com «Ce toit tranquille, où marchent des colombes»... L’he vist
traduït de mil maneres diferents. El gran Jorge Guillén —que vaig arribar a conèixer— va
traduir: «Ese techo tranquilo de palomas», per aconseguir el decasíl·lab. Discutíem —aquestes coses que ens agraden tant als poetes— que si era molt bonic. Sí, era molt bonic. «Techo
tranquilo», veies la mar. Però jo deia que li faltava el moviment: a «Techo tranquilo de palomas» no hi ha cap moviment. Cap, ni un. Vulga dir el que vulga dir «palomas». Que tant pot
voler dir les veles dels vaixells, com uns coloms. Estan aturats. Però «Ce toit tranquille, où
marchent...» és el moviment. En l’original tot està en moviment. Per això té gràcia el «toit
tranquille». Bé, podríem estar discutint aquestes menudeses durant hores. Perquè el lector, a
més, no n’ha de saber un borrall, d’això. Santa Teresa de Jesús, la mística, ja ho deia: «tu no
has de saber-ne res, de la cuina».

JOSEP PIERA (Beniopa, 1947) és un poeta, biògraf, narrador, traductor i assagista valencià. La
seva obra poètica està recollida a Dictats d’amors (Poesia 1971-1991) i a En el nom de la mar (1999), i
els seus llibres de viatges són El cingle verd (1982), Estiu grec (1985), Les quatre estacions (1986, amb
Joan M. Monjo i Ignasi Mora), Un bellíssim cadàver barroc (1987), Ací s’acaba tot (1993), Seduccions de
Marràqueix (1996), El jardí llunyà (2000), i A Jerusalem (2005).
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Una cantant de carrer
LAFCADIO HEARN

U

na dona amb un samisen,1 acompanyada
d’un vailet de set o vuit anys, va venir a
casa meva, a cantar. Vestia com una camperola i duia una tovallola blava embolicada al
cap. Era lletja; i a la seva lletjor natural calia
afegir-hi les conseqüències d’un atac cruel
de verola. L’infant portava un feix de balades
impreses.
Aleshores tot de veïns van començar
a congregar-se al pati d’entrada —la majoria
eren mares joves i mainaderes amb nadons a
l’esquena, però també hi havia dones grans i
homes—, es tractava de la gent del barri que
no treballaven. Els conductors de jinrikisha2
també es van atansar des de la seva parada
de la cantonada del carrer de més enllà, i ben
aviat ja no hi va cabre ningú més.
La dona va seure a l’esglaó de l’entrada, va afinar el samisen i va començar a
tocar un compàs d’acompanyament: els qui
l’escoltaven es miraven els uns als altres i
somreien corpresos; un encanteri s’havia
apoderat de tots ells.
I és que d’aquells llavis lletjos i desfigurats en brollava el xiuxiueig d’una veu
miraculosa: jove, profunda, indescriptiblement commovedora, d’una dolçor penetrant. «És una dona o una fada del bosc?», va
preguntar un espectador. És una dona i prou,

però és una artista incomparable. La manera
com sostenia l’instrument hauria deixat bocabadada la geisha amb més traça; mai cap
geisha no havia cantat una cançó com aquella i d’aquella manera. Cantava com només
una camperola pot fer-ho —amb uns ritmes
vocals apresos, potser, de la cigala i dels rossinyols salvatges— i amb tons i semitons i
quarts de tons mai no escrits en el llenguatge musical d’Occident.
I mentre cantava, els qui l’escoltaven
van començar a plorar en silenci. Jo no en
discernia les paraules; però vaig notar que
aquella veu m’omplia el cor amb la tristesa,
la dolçor i la paciència de la vida del Japó:
era una veu planyívola que cercava quelcom
que mai no ha existit. Ens feia l’efecte que
una tendresa invisible es congriava i s’estenia
damunt nostre i, de sobte, vàrem reviure tot
de sensacions de llocs i de temps oblidats,
barrejats amb sentiments fantasmagòrics;
sentiments que no podíem relacionar amb
cap lloc o temps de la nostra memòria.
Aleshores em vaig adonar que la
cantant era cega.
Quan va haver acabat la cançó, la
vam convèncer perquè entrés dins la casa i
li vam fer preguntes. En una altra època, havia tingut una vida força acomodada; havia

És un instrument de tres cordes d’origen xinès i que s’acostuma a toca amb un plectre. Va arribar al Japó a
mitjan segle xvi, però fins tres segles més tard no va ser a l’abast del poble corrent. (N. del t.) / 2 Carruatge amb
dues rodes i de tracció humana, molt popular al Japó, la Xina i l’Índia. (N. del t.)
1
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après a tocar el samisen de petita. El vailet
era el seu fill. El seu marit tenia paràlisi. A
ella, la verola l’havia deixat cega. Però era
forta i podia caminar distàncies molt llargues. Quan l’infant es cansava, el portava a
l’esquena. Mantenia el petitó i el marit, que
s’havia d’estar estirat, perquè anés on anés,
quan cantava la gent plorava i li donava monedes i menjar... Aquesta era la seva història. Li vam donar diners, va menjar i se’n va
anar, guiada pel nen.
Em vaig comprar una còpia de la
balada, que tractava d’un doble suïcidi de
feia poc: «La cançoneta trista de Tamayone i Takejiro, composta per Tabenaka Yone,
del número 14 de la quarta prefectura de
Nippon-bashi, al districte del sud de la ciutat d’Osaka». Era evident que havia estat
impresa amb un bloc de fusta, i hi havia dos
dibuixets. En un s’hi podia veure una noia
i un noi que ploraven junts. L’altre —una
mena de d’afegit— representava un escriptori, una làmpada que s’apagava, una carta
oberta, encens cremant en una llàntia, i un
gerro amb shikimi, la planta sagrada que es
fa servir en la cerimònia budista per a fer
ofrenes als morts. El text estrany en cursiva, que semblava taquigrafia escrita perpendicularment, permetia la traducció d’uns
quants versos:
A la primera prefectura de Nichi-Hommachi,
a la ciutat cèlebre d’Osaka— Oh, quina tristor,
aquest shinjū!3
Tamayone, de dinou anys— veure-la, era estimar-la, com li va passar a Takejiro, l’obrer
jove.

Per a dues vides futures intercanvien vots mutus— Oh, la tristor d’estimar una cortesana!
Als braços es tatuen un drac i el caràcter bambú— i mai no pensen en els problemes de la
vida...
Però ell no pot pagar els cinquanta-cinc iens
de la llibertat d’ella— Oh, l’angoixa del cor de
Takejiro!
Tots dos es prometen de morir junts, perquè en
aquest món mai no podran ser marit i muller...
Les companyes d’ella portaran encens i flors—
Oh, quina llàstima que els amants desapareguin com la rosada!
Tamayone agafa la copa de vi, plena d’aigua i
prou, amb la qual els qui han de morir prenen
jurament...
Oh, l’escàndol del suïcidi dels amants!— Oh,
quina llàstima de vides perdudes!
Ras i curt, la història no tenia res
d’especial i els versos, tampoc. Aquella actuació meravellosa se sustentava en la veu
de la dona. De fet, molta estona després que
ella hagués marxat, la seva veu semblava que
encara voltés per casa, i em feia sentir una
dolçor i tristor tan estranyes que no podia
fer res més que mirar d’explicar-me el secret
d’aquells tons màgics.
I vaig pensar això:
Qualsevol cançó, melodia o música és una evolució de sentiments primaris
expressats amb naturalitat i prou, l’evolució

Shinjū vol dir ‘suïcidi doble’. Aquesta paraula prové de l’obra de teatre de titelles del segle xvii Shinjū Ten no
Amijima («Els amants suïcides d’Amijima»), escrita per Chikamatsu Monzaemon (1653-1725). (N. del t.)
3
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d’un discurs mai no ensenyat de dolor, joia,
o passió, les paraules del qual són tons. De la
mateixa manera que els idiomes varien, també ho fa aquest llenguatge de combinacions
tonals. Per això melodies que ens emocionen
profundament no tenen cap mena de sentit
en oïdes japoneses; i melodies que a nosaltres no ens diuen res de res atrauen l’emoció
d’una raça, la vida interior de la qual difereix
de la nostra com el blau ho fa del groc... Per
tant, d’on provenen els sentiments profunds
que em provoca —a mi, un estranger—
aquesta cançó oriental, que ni tan sols vaig
poder aprendre, interpretada per una dona
cega de poble? Segurament que en la veu
de la cantant hi havia qualitats que anaven
molt més enllà de la suma de l’experiència
d’una raça: abastava quelcom tan ampli com
la vida humana, i tan antic com el coneixement del bé i del mal.
Un vespre d’estiu, fa vint-i-cinc
anys, en un parc de Londres, vaig sentir una
noia que deia «Bona nit» a algú que passava. Aquestes dues paraules i prou: «Bona
nit». No sé qui era: mai no li vaig veure la
cara i mai més no li vaig tornar a sentir la
veu. Tanmateix, després de cent estacions, el
record del seu «Bona nit» em provoca una
doble esgarrifança incomprensible de plaer
i dolor; dolor i plaer que, sense cap mena de
dubte, no tenen res a veure amb mi, ni amb
la meva existència, sinó amb preexistències i
sols apagats.
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Perquè l’origen de l’encís d’una veu com
aquella no pot ser d’aquest món. Pertany a
vides incomptables i oblidades. És cert que
mai no hi ha hagut dues veus que tinguessis
exactament la mateixa qualitat. Però en l’expressió d’afecte hi ha una tendresa de timbre comuna a les miríades de veus de tota la
humanitat. La memòria heretada fa familiar,
fins i tot als qui acaben de néixer, el significat
particular d’aquest to tan estimat. També és
heretat, sens dubte, el coneixement dels tons
de simpatia, dolor i pietat. I per això el cant
d’una dona cega en aquesta ciutat de l’Orient Llunyà pot fer reviure, fins i tot en una
ment occidental, emocions més profundes
que les d’un individu sol; pot suscitar una
commoció vaga i muda de dolors ignorats,
d’impulsos borrosos d’amor de generacions
oblidades. Els morts mai no moren del tot.
Dormen en les cel·les més fosques dels cors
cansats i dels cervells atabalats, i així, de vegades, en els moments més rars, els individus experimenten un sobresalt que sorgeix
d’una veu que els recorda el passat.

LAFCADIO HEARN (1850-1904), fill de pare irlandès i mare grega, fou escriptor professor universitari i orientalista. Fins a l’any 1890 no va viatjar al Japó, país del qual es va enamorar profundament fins al punt de naturalitzar-se japonès, convertir-se al budisme i adoptar el nom de Koizumi
Yakumo. Va escriure més d’una dotzena de llibres dedicats a aquest país, el més conegut dels quals és
Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things (1903).

52

monogràfic

El viatger contrafactual
ANDRÉ ACIMAN

A

banda de diners i de mitjans de transport, un viatjant necessita curiositat.
Cal voler veure, sentir i experimentar coses,
ja sigui per primera o per enèsima vegada.
Aquelles vistes, aquell riu, aquest poblet o
el de més enllà, les maneres estranyes de fer
coses que tenen la gent de llocs llunyans,
aquest restaurant, aquell idioma, fins i tot
l’emoció d’anar a illes remotes per tancar-hi
els ulls i endormiscar-nos en platges plàcides i forasteres: sense curiositat no cercaríem res de tot això. És cert que podem viatjar per negocis o per plaer. Però fins i tot
el negociador més fred de tant en tant aixecarà la mirada des de la seva limusina de
vidres tintats, albirarà el Colosseu al migdia
i dirà: «Què no donaria per esmunyir-me
sota aquests arcs en un dia de primavera tan
radiant». Aquella nit mateixa passejarà pels
carrerons estrets de Trastevere, mirant de
copsar la flaire llegendària de Roma. Quant
als qui viatgen per plaer, la resposta no podria ser més òbvia: l’expectativa mateixa de
plaer s’alimenta de la curiositat.
Pel que fa a la naturalesa de viatjar,
hi ha un detall petit que la gent no esmenta i que és tan evident que ens fa enrojolar
quan l’exposem: tot viatge ha de començar
en algun lloc. Un turista marxa d’un país
per a visitar-ne un altre. Un avió s’enlaira
en un aeroport per a aterrar en un altre lloc.
Que la configuració per defecte de la majoria dels serveis de reserva en línia assumeixi que voldrem bitllets de tornada indica que cada lloc d’inici és com l’ombra de
cada arribada: ambdós han de ser diferents

—força diferents— i aquesta diferència és
el que dóna sentit al viatge. Però si fos per
aquesta diferència i prou no hi hauria curiositat, ni viatge ni turistes. Casa nostra és el
que determina el curs dels nostres viatges.
Casa nostra és el que deixem enrere, sabent
que la recuperarem al final del viatge. Casa
nostra també és el que fa que marxar sigui
segur. Per citar T. S. Eliot: «El final és des
d’on comencem». Una odissea és simplement un viatge de tornada que s’ha allargat
massa.
En contrast, els viatges que fan
els nòmades o els gitanos pertanyen a una
categoria totalment diferent. Els nòmades
recorren el món, però no ho fan moguts per
la curiositat sinó per un sentit pràctic de
supervivència. Els nòmades no saben on
s’acaba el viatge, de la mateixa manera que
cap d’ells no recorda on va començar. No hi
pot haver cap sortida, perquè no preveuen
cap arribada. No hi ha cap lloc on tornar.
El viatge esdevé casa seva i el vagareig ho
determina tot, des del lloc on els nòmades
oren, renten la roba, cerquen menjar, fins al
lloc on dormen a la nit i el lloc on moriran.
Si un nòmada munta la tenda exactament
al mateix punt on l’havia muntada anteriorment, m’imagino que és per coincidència
o perquè li convé. La idea de tornar a un
lloc concret, o de considerar que un lloc val
més la pena que un altre per raons que no
tinguin res a veure amb qüestions materials, sembla un luxe o fins i tot una contradicció. Als nòmades aquestes coses no els
preocupen.
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Pel que fa a l’exili, a la curiositat i a la
indiferència, feu-los fer una torsió extra, entrelligueu-les, assegureu-vos que es barregen
del tot, i entendreu com (i per què) viatjo.
Sóc un exiliat d’Alexandria, Egipte.
Com el nòmada, un exiliat és algú
que no té cap llar on tornar. Ha perdut casa
seva, que ja no és on era; no pot tornar-hi:
Odisseu s’acaba d’assabentar que Ítaca ha estat destruïda de dalt a baix per un terratrèmol
i que tothom que hi coneixia ja no hi és. No
obstant això, a diferència del nòmada, un exiliat no es resigna a no tenir casa; la fugacitat
perpètua li sembla tan poc natural com ho
seria perdre el bitllet de tornada per a qualsevol turista. Un exiliat vol una llar, no pas
una àrea de descans. Però com que ha perdut
casa seva, no té ni la més mínima idea de com
mirar de trobar-ne una de nova. Fins i tot no
es refia d’haver d’escollir-ne una de nova. Que
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potser podem triar casa nostra més que no
pas el color de la nostra pell? Qualsevol pot
construir una casa; però esdevindrà una llar?
Pertot on viatja, mira al seu voltant, i pensa:
«Així no és pas com recordo les coses». «Tot
això és molt maco», diu al seu company de viatge quan contemplen l’oceà Pacífic, «però no
és la Mediterrània, i em sembla tan estrany».
No té paciència amb la norma número u del
turisme: cercar la novetat, allò desconegut i
diferent. «És clar que et sembla estrany i desconegut», li diu el company de viatge. «Si volies quelcom que et resultés familiar, t’hauries
d’haver quedat a casa.»
Però aquest és justament el problema. No n’hi ha, de casa.
Casa seva és en un altre lloc.
O, per a fer servir unes paraules una
mica diferents, casa seva és en un altre lloc
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en el temps —cosa que explica perquè als
exiliats els agrada tot allò que contingui els
mots antic i en un altre lloc.
Quan a l’estiu anem a Europa, la
meva dona, que va néixer i es va criar als
Estats Units, ho fa acompanyada d’un exiliat. Ella observa aquest monument i el de
més enllà; jo no suporto els monuments. Li
agrada aturar-se en turons on hi hagi poblets pintorescos; a mi no m’importen gens
ni mica els turons amb poblets pintorescos.
Visita esglésies i museus i és una font inesgotable de curiositat. Jo sóc la indiferència personificada. Caminem pels mateixos
carrers però podríem fer-ho igualment en
voreres diferents: ella vol veure coses que
no ha vist mai abans; jo em moro de ganes
d’aterrar en les coses que ja conec.
Ella vol coses noves i desconegudes; jo no vull res que no sigui antic. L’últim que ella vol és recordar casa seva; jo
necessito recollir-ne restes. A ella li agrada perdre’s; jo encara no he trobat el meu
camí.
La meva curiositat, quan tinc ganes
de conèixer coses, està governada per una
agenda totalment diferent. La seva passa
per veure coses que enlluernin la imaginació, la meva per les que remoguin la memòria. Viatgem junts separadament.
Vull que em recordin l’Ítaca que
vaig perdre; ella cerca un món nou. Cada
visita a una ciutat de la Mediterrània m’ha
d’aproximar al que conec, o al que crec
—però ja no n’estic segur— que recordo
i crec que vull tornar a visitar. Sense això,
no caldria que viatgés. M’agrada caminar
per carrers de ciutats estrangeres i fixar-me
en senyals imaginaris —senyals irreals que
per a mi són reals perquè indiquen un lloc

paral·lel i una zona temporal a l’ombra d’un
altre temps.
La meva dona observa tot això i
mira d’animar-me perquè em tregui de sobre l’equipatge de duc a sobre. Sé que té raó.
Amb ella, de vegades enfilo carrers desconeguts i miro de fer-hi un pacte. Quan aixeco la vista i miro els edificis residencials
avorrits que hi ha en barris anodins, no em
pregunto «Ha valgut la pena visitar aquesta
ciutat?», sinó «Que podria viure-hi, aquí?»
Examino llocs on viure; ella és feliç als hotels.
Amb els anys hem arribat a una
mena de compromís: en comptes de viatjar cercant un paradís perdut, miro de centrar-me en un futur imaginari. No connecto amb les coses preguntant-me «Oi que
aquest poblet pintoresc de dalt del turó és
maco?», sinó «Que m’hi veig, vivint aquí?».
«Que m’hi veig, de nen, baixant
corrent pels esglaons de les escales per anar
al cinema amb els amics?»
«Que m’hi veig dient-li al forner de
la cantonada que demà al matí em guardi el
pa?»
«Que hi sento el soroll dels plats
servits durant els dinars llargs amb tota la
meva família?»
Tanmateix, «que m’hi veig, vivint
aquí?» també implica una pregunta amagada i trasbalsadora: «Que hi podria haver
viscut, aquí?».
M’agrada jugar amb aquestes dues
preguntes, perquè només connecto amb el
món que m’envolta quan me les faig.
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És per mitjà d’aquesta marrada,
d’aquesta esperança de restaurar un passat
que recordo en un futur que imagino, que
m’acosto més al que anomenem zona de confort, en podríem dir, també, una llar provisional, falsa. Els gramàtics anomenen aquesta combinació de passat i futur condicional
imperfecte —altrament conegut com a estat
contrafactual. Pensant-hi bé, sóc un turista
contrafactual. No viatjo per a veure coses;
exploro un temps irreal en ciutats irreals.
L’alegria que altres senten quan surten de
casa jo la començo a experimentar només
quan trobo una llar que podria ser, podria
haver estat o serà meva. És una alegria transposada i contraintuïtiva; és una alegria per
delegació, l’alegria indirecta i artificial de
trobar en un lloc coses que vam perdre en un
altre.
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fiquem l’itinerari indiferent d’un possible
viatge de retorn d’aquí a uns anys, de sobte
ens adonem, com sempre obliquament, que
es tracta d’amor, oi? Que realment ens n’enduem amor, quan crèiem que no ens n’enduríem res de res; que alguns trobem el que
ens és real per mitjà de marrades llargues
i complicades mentre que altres ho troben
just davant seu.

I tanmateix, si anem una mica més
enllà, veurem que no és, ni de bon tros, cap
alegria imaginària. És una alegria tan real i
tan dolorosa que fa aparèixer sensacions que
mai no havia esperat: la por de ser temptat
per un nou lloc que m’importa tan poc o —
encara més penós— la por de perdre’m un
lloc que he visitat sense entusiasme, desig ni
curiositat i, al darrer moment, acabar volent
endur-me’l amb mi. No em costa gaire de
veure que el que hi ha darrere d’aquestes
pors té un sol nom —amor— i que sempre
és l’amor el que atrapa de la mateixa manera els despistats, els exiliats, els turistes i els
nòmades. Caminem per una ciutat avorrida
en un dia de molta xafogor i mentre plani-

ANDRÉ ACIMAN va néixer l’any 1951 a Alexandria en el si d’una família francòfona. A quinze
anys van traslladar-se a Itàlia i a dinou als Estats Units d’Amèrica. El seu llibre més conegut és Out
of Egypt (1995) amb el qual va guanyar diversos premis. Actualment és professor de literatura comparada a la City University de Nova York, on també ha impartit diversos cursos sobre Marcel Proust.
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Turistes
IEHUDA AMIKHAI

Vénen a visitar-nos com qui ve a donar el condol,
van al Museu de l’Holocaust, i amb posat greu
s’arriben al Mur de les Lamentacions,
però entre cortines feixugues d’habitacions d’hotel
riuen.
Es fan fotos amb els morts importants
a la tomba de Raquel, a la tomba de Herzl
i als indrets on van haver-hi les batalles més difícils.
Ploren l’heroisme dels nostres joves
i envegen la duresa de les nostres joves.
Però pengen la seva roba interior
perquè s’assequi ràpid
en banys frescos enrajolats de blau.
Un cop, seia a les escales de la porta de la Fortalesa de David amb dos cistells feixucs al meu
costat. Més enllà hi havia un grup de turistes al voltant del guia i jo els servia de punt de
referència: «Veieu aquell home dels cistells? a la seva dreta per sobre del seu cap s’hi veu un
arc de l’època romana, a la dreta del seu cap.» Però ara es mou, es mou! I em vaig dir a mi
mateix: la redempció vindrà només quan se’ls digui: Veieu allà aquell arc de l’època romana?,
doncs no és important, en canvi al seu costat, una mica a l’esquerra i al seu dessota, hi seu un
home que ha anat a comprar fruita i verdura per a casa seva.
Traducció de Manuel Forcano
IEHUDA AMIKHAI (1924-2000) és un dels fundadors de la poesia hebrea moderna i, sovint, ha
estat considerat el poeta israelià més important que hi ha hagut. Va néixer a Alemanya al 1924 i als
onze anys va arribar a Palestina amb la seva família. En català en podem llegir l’antologia Clavats a
la carn del món, traduïda per Manuel Forcano.
MANUEL FORCANO (Barcelona, 1968) és doctor en Filologia semítica per la universitat de
Barcelona on, des de 1996 fins a 2004, va exercir de professor. Ha traduït al català Iehuda Amikhai,
Pinkhas Sadé, Ronny Someck, Amos Oz, D’Annunzio, Ibn Batuta, Marco Polo i E. M. Forster. Ha
publicat set llibres de poesia i diversos assajos, d’entre els quals destaca A fil d’espasa: les croades vistes
pels jueus (2007) i Els jueus catalans. La història que mai no t’han explicat (2014).
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Petita guia per a ciutats sense
passat
ALBERT CAMUS

L

a suavitat d’Alger és més aviat italiana.
L’esclat cruel d’Orà té quelcom d’espanyol. Enfilada dalt d’una penya sobre les
gorges del Rummel, Constantina fa pensar
en Toledo. Però Espanya i Itàlia vessen de
records, d’obres d’art i de vestigis exemplars. Toledo ha tingut el seu Greco i el seu
Barrès. Les ciutats de què parlo són, al contrari, ciutats sense passat. Són, doncs, ciutats sense abandó i sense entendriment. A
les hores de tedi que són les de la migdiada,
la tristesa hi és implacable i sense malenconia. En canvi, en la llum dels matins o
en el luxe natural de les nits, l’alegria no té
calma. Aquestes ciutats no ofereixen res a
la reflexió i tot a la passió. No estan fetes ni
per a la saviesa ni per als matisos del gust.
Un Barrès i els que s’hi assemblen hi serien
esclafats.
Els viatgers de la passió (la dels
altres), les intel·ligències massa nervioses,
els estetes i els acabats de casar no hi guanyaran res amb aquest viatge algerià. I, tret
que es tractés d’una vocació absoluta, no
podríem recomanar a ningú que s’hi retirés
per sempre. De vegades, a París, quan gent
que m’estimo em demanen sobre Algèria,
em vénen ganes de cridar: «No hi aneu
pas, allà baix!». Aquesta facècia tindria la
seva part de veritat. Perquè veig clarament
el que n’esperen i el que no n’obtindran. I
conec, alhora, els prestigis i el poder sor-

neguer d’aquell país, la manera insinuant
amb què reté els que s’hi entretenen, com
els immobilitza, de primer els deixa sense
preguntes, i els adorm fins que acaben en
la vida de cada dia. La revelació d’aquella
llum, tan fulgent que esdevé negra i blanca, té, per començar, quelcom de sufocant.
Ens hi abandonem, ens hi fixem i després
ens adonem que aquesta esplendor massa
llarga no concedeix res a l’ànima i que no és
més que un gaudi fora de mida. Aleshores
voldríem tornar a l’esperit. Però els homes
d’aquest país —aquesta és la seva força—
aparentment tenen més cor que esperit.
Poden ser amics teus (i en aquest cas, quins
amics!), però no seran pas els teus confidents. Això és una cosa que potser es jutjarà
com a temible en aquest París on es fa una
despesa d’ànima tan gran i on l’aigua de les
confidències raja sense gaire remor, interminablement, entre les fonts, les estàtues i
els jardins.
És a Espanya que aquesta terra
retira més. Ara bé, Espanya sense la tradició
seria un desert bell i prou. I tret que us hi
trobeu per designis de naixement, tan sols
hi ha una raça d’homes que pugui pensar
a retirar-se al desert per sempre. Havent
nascut en aquest desert, no puc mirar de
parlar-ne com un visitant. Que potser fem
la llista dels encants d’un dona que estimem
molt? No, l’estimem en bloc, goso dir, amb
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un o dos entendriments concrets, que tenen
a veure amb una ganyota preferida o a una
manera de moure el cap. Igualment tinc
una relació llarga amb Algèria que, sens
dubte, no acabarà mai i que m’impedeix de
ser del tot clarivident quan m’hi refereixo.
Simplement, a còpia d’aplicar-nos-hi, podem arribar a distingir, d’una manera abstracta, el detall d’allò que estimem de qui
estimem. Aquesta mena d’exercici escolar
és l’únic que puc mirar de fer pel que fa a
Algèria.
Per començar, la joventut hi és bella. Els àrabs, naturalment, i després els altres. Els francesos d’Algèria són una raça
bastarda, feta de barreges imprevistes. Espanyols i alsacians, italians, maltesos, jueus,

grecs s’hi han trobat. Aquests encreuaments
brutals han donat, com a Amèrica, resultats
afortunats. Quan passegeu per Alger, mireu
els canells de les dones i dels joves i després
penseu en els que trobeu al metro de París.
El viatger encara jove s’adonarà
també que les dones hi són belles. El millor
lloc per a fixar-s’hi és la terrassa del Café
des Facultés, de la rue Michelet, a l’Alger,
amb la condició de ser-hi un matí de diumenge del mes d’abril. Cohorts de noies,
amb sandàlies, vestides amb teles lleugeres
i de colors vius, van amunt i avall del carrer.
Hom les pot admirar, sense vergonya falsa:
han vingut per això. A Orà, el bar Cintra, al
bulevard Gallieni, també és un bon observatori. A Costantina, sempre podem passe-

monogràfic

jar al voltant de la glorieta. Però com que
el mar és a centenars de quilòmetres, a les
criatures que hi trobem potser els manca
alguna cosa. En general, i a causa d’aquesta
disposició geogràfica, Constantina ofereix
menys entreteniment, però la qualitat de
l’avorriment hi és més fina.
Si el viatger hi arriba a l’estiu, la
primera cosa que ha de fer és, evidentment,
anar a les platges que banyen les ciutats. Hi
veurà els mateixos joves, però més esplendorosos perquè porten menys roba. El sol
els dóna els ulls adormits dels grans animals. Des d’aquest punt de vista, les platges
d’Orà són les més maques perquè la natura
i les dones hi són més salvatges.
Quant a allò pintoresc, l’Alger ofereix una ciutat àrab; Orà una ciutat negra
i un barri espanyol, i Constantina un barri
jueu. L’Alger té un bon collaret de bulevards al costat del mar; cal passejar-hi de
nit. Orà té pocs arbres, però les pedres més
boniques del món. Constantina té un pont
suspès on la gent es fa fotografies. Els dies
de molt de vent, el pont es gronxa damunt
de les gorges profundes del Rummel i hi
tenim sensació de perill.
Recomano al viatger sensible, si va
a l’Alger, que begui anís sota les voltes del
port, que al matí, a la Pêcherie, mengi peix
fresc fregit damunt de forns de carbó; que
vagi a escoltar música àrab en un cafè petit
de la rue de la Lyre del qual no recordo el
nom; que, a les sis de la tarda, segui a terra,
al peu de l’estàtua del duc d’Orleans, place
du Gouvernement (no pas pel duc, és que
hi passa gent i s’hi està bé); que vagi a dinar
al restaurant Padovani, que és una mena de
dancing sobre columnes, al costat del mar,
on la vida sempre és fàcil; que visiti els cementiris àrabs, de primer per a trobar-hi la
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pau i la bellesa, després per a valorar com
cal les ciutats abjectes on enviem els nostres morts; que fumi una cigarreta a la rue
des Bouchers, a la Casbah, entremig de les
rates, fetges, mesenteris i pulmons sanguinolents que regalimen pertot (la cigarreta
cal, perquè aquesta edat mitjana fa un tuf
fort).
Per la resta, cal saber parlar malament de l’Alger quan sigueu a Orà (insistiu
en la superioritat comercial del port d’Orà),
fer befa d’Orà quan sigueu a l’Alger (accepteu sense reserves la idea que els oranesos «no saben viure»), i, en qualsevol ocasió, reconegueu humilment la superioritat
d’Algèria respecte de la França metropolitana. Un cop hàgiu fet aquestes concessions, tindreu l’oportunitat d’adonar-vos de
la superioritat real de l’algerià respecte del
francès, és a dir, de la seva generositat sense
límits i de la seva hospitalitat natural.
I aquí potser podria deixar de banda la ironia. Al cap i a la fi, la millor manera
de parlar del que estimem és parlar-ne lleugerament. Pel que fa a Algèria, sempre tinc
por de polsar aquesta corda interior que li
correspon dins meu de la qual conec el cant
cec i greu. Ara bé, puc ben dir, si més no,
que és la meva pàtria veritable i que, tant
se val el lloc del món on sigui, en reconec
els seus fills i els meus germans en el riure amistós que em domina quan els trobo.
Sí, el que estimo de les ciutats algerianes
no se separa de la gent que hi viu. Vet aquí
perquè prefereixo ser-hi a l’hora de la tarda en què les oficines i les cases vessen als
carrers, encara foscos, una multitud xerraire
que acaba circulant fins als bulevards, davant del mar, i que allà, a mesura que la nit
s’acosta i que les llums del cel, els fars de la
badia i els fanals de la ciutat desemboquen,
de mica en mica, en la mateixa palpitació
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indistinta, comença a callar. Tot un poble es
reuneix, així, a la vora de l’aigua, milers de
solituds brollen de la gernació. Aleshores
comencen les grans nits de l’Àfrica, l’exili
reial, l’exaltació desesperada que espera el
viatger solitari...
No, decididament, no hi aneu pas
allà baix, si us sentiu un cor tebi, i si la vostra ànima és una pobra bestiola! Ara bé, per
als qui coneixen els esquinçaments del si i
del no, del migdia i de les mitjanits, de la
revolta i de l’amor, per als qui, finalment,
estimen les fogueres davant del mar, hi ha,
allà baix, una flama que els espera.

ALBERT CAMUS (1913-1960), escriptor i pensador francès nascut a Algèria. Militant del Partit
Comunista francès. Va ser capaç de denunciar els horrors de l’estalinisme d’una manera molt més
decidida i honesta que no pas el seu amic i company de partit Jean-Paul Sartre. Va escriure novel·la, teatre i relats curts, a banda d’assaig. En català en podem llegir L’estrany (1989), La pesta (1986), El mite
de Sísif (1987), L’home revoltat (2005), La caiguda (1986), La nit de la veritat (2004), El malentès (2000),
L’exili i el regne (1986) i Noces/ L’estiu (1990). L’any 1957 va guanyar el Premi Nobel de literatura.
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A tot país per on passem hi
ha un home, sempre el mateix,
a cada pont de riu, de rec o
torrentera
J. V. FOIX

Q

uè ho fa, diu Bet, que cada pont tingui
el seu home? Gairebé sempre al mig de
la passera, com qui fa guaita, tot esperant
riu gros o els estornells quan tornen. O bé
espiant l’altre home, el del pont de més enllà, atent als mercaders que passen amb sacs
de ploms tarats i canyelles espesses. Tornen
del litoral on les hores sestegen. Què ho fa,
dic jo, si aquest home del pont, embolcat de
polsims o fulgent de corol·les, pertot on jo
l’he vist era el mateix? A Bruges, a Bordeus,
a Milo o a Menorca, l’home del pont, amb
capa mil·lenària i falgueres arreu on reposa l’esguard, és el mateix, frisós de vents i
d’oratges. Allà on un pont amb boires per
solera, surt del no-res en una nit de calda,
allà, dreçat, hi ha un home, enllà d’ell mateix,
ferm en l’espera i dur, segur de la troballa.
Bet, amb polsim d’aigua a les parpelles, ha
baixat pas a pas, per l’escala de peu apuntalada més alta —on les teules, de nit, clivellen,

sangonoses. Amb veu antiga i mots d’ara repetia: —Els ponts de riu, de rec o torrentera,
cancel·len el Temps.

J. V. FOIX (1894-1987) fou un escriptor barceloní del qual se n’ha destacat —amb justícia— sobretot la poesia avantguardista. Tanmateix, la seva prosa és, també, d’un nivell artístic extraordinari com
demostren els textos inclosos a Diari 1918. El mestratge de Foix pel que fa a la llengua catalana i la
cura extrema pel seu estil fan que sigui, sens dubte, un dels autors catalans més importants del segle xx.
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Càntic dels Càntics de Salomó
ENRIC IBORRA

«E

l món no va ser tan digne com el dia
en què el Càntic dels Càntics va ser
lliurat a Israel.» Aquesta frase, atribuïda al
rabí Aqibà, de la primeria del segle ii dC, resumeix la fascinació que ha produït de sempre aquesta obra mestra de la literatura universal, que s’ha transmès inclosa en el cànon
bíblic. Però, què hi fa, aquesta febrada eròtica, en la Bíblia? Déu no hi és ni intervé per a
res en el Càntic dels Càntics. El fet és que des
de molt aviat va ser llegit en clau al·legòrica.
Els amants van deixar de ser una noia i un
noi joves i van esdevenir una imatge de la
relació entre Déu i el poble d’Israel. L’atribució d’aquest llibre a Salomó, el rei savi per
antonomàsia, situa el poema en la tradició
sapiencial bíblica, al costat de l’Eclesiastès i
dels Proverbis, dels Salms i del Llibre de Job.
L’editorial Fragmenta ha publicat
una versió del Càntic dels Càntics de Salomó,
separada del corpus bíblic, cosa que facilita la
lectura d’aquesta obra com a pura literatura.
Narcís Comadira és el responsable de la traducció al català a partir d’una primera versió literal de l’original hebreu de Joan Ferrer,
doctor en filologia semítica, traductor de la
Bíblia al català i deixeble i col·laborador de
Joan Coromines. Comadira, a més, ha escrit
un text introductori, «Escriure’s el Càntic»,
i Joan Ferrer una «Introducció a la lectura del Càntic» i un «Assaig de lectura», en
què comenta i explica el poema vers a vers.
Aquests textos, que acompanyen la traducció del Càntic, ajuden a llegir aquest poema
amb tota la complexitat de significats que hi
ha afegit una tradició mil·lenària. L’edició

reprodueix, també, encarada amb la traducció, l’original hebreu.
Joan Ferrer s’encarrega d’exposar i
comentar els aspectes principals de la interpretació en clau religiosa del Càntic, mentre
que Comadira parteix, tant en la seua traducció com en la introducció que ha redactat
per acompanyar-la, de la interpretació literal
del text o, més concretament, eròtica. Per a
Joan Ferrer «hi ha una relació subtil entre el
misteri de Déu i l’amor que ha sorgit entre
el noi i la noia», perquè «cercar l’amor és cercar Déu mateix». D’altra banda, com que en
el poema hi ha una clara al·lusió al paradís
de la creació, es pot afirmar que «en l’amor
de la parella és possible descobrir-hi el
projecte original de Déu per a la humanitat»
i que «l’amor proclamat en el Càntic és un
retorn al paradís, abans de l’aparició del mal,
que farà que el desig esdevingui submissió
i possessió». Joan Ferrer conclou que «el
Càntic és un cant a la bellesa de l’amor
humà contemplat en la seva dimensió sexual
i exquisidament eròtica, que, per la màgia del
símbol, remet a l’horitzó infinit de l’amor de
Déu, creador i salvador, sempre company de
camí de les dones i els homes que senten el
desig d’infinit que neix en els cors». Ja m’he
perdut.
Per a Comadira, en canvi, el que
importa en aquest poema «és la seva febrada eròtica, una febre que no explica res,
que no significa res, que res no ensenya».
Comadira remarca que «algú potser pensarà que faig del poema una lectura excessi-
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vament eròtica, però crec que aquesta és la
lectura primera del text. Estic convençut
que si obviem aquest aspecte del text estem
desviant qualsevol sentit possible. Per això
les traduccions massa edulcorades em semblen emmascaradores». El fet és que tota la
literatura mística es pot llegir literalment,
i irreverentment, com a literatura eròtica.
I a l’inrevés. L’ambigüitat o l’ambivalència
esdevé inevitable.
De la mateixa manera que moltes
de les lectures al·legòriques i, en darrer terme, doctrinals, són abusives o, com a mínim,
forçades, la lectura exclusivament literal o
eròtica del Càntic corre el perill, al seu torn,
de banalitzar el poema. Comadira ho ha tingut en compte, quan adverteix que «no he
volgut forçar el text excessivament cap a la
fisiologia. El text es manté en un món de la
imatge i crec que, quan un tradueix, no pot
dirigir la lectura cap a una sola interpretació.
Les imatges són molt més fèrtils que la realitat». Així, seguint la tradició, tradueix els
versos novè i desè del setè poema del Càntic
com «el teu llombrígol, una copa perfecta:
/ no hi falta mai el vi mesclat», mentre que
Giulio Ceronetti, en la seua celebrada traducció del Càntic a l’italià tradueix «vulva»
en comptes de «llombrígol» (vegeu Guido
Ceronetti, El Cantar de los Cantares. Acantilado). Comadira, però, assegura que en
l’original hebreu diu «llombrígol» i no pas
«vulva». Una altra cosa és que en el context
dels versos «llombrígol» s’haja d’entendre
com una referència a una zona de l’anatomia
femenina situada una mica més avall.
Bona part de la fascinació i de l’estranyesa d’aquest poema és conseqüència
del seu caràcter oníric, que en fa un text
inevitable i obsessionant. Comadira ho destaca encertadament: «Tot el poema es podria considerar un somieig, un text del tot
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imaginari, i així s’explicarien alguns episodis,
com el de la mà i el forat de la porta, o el de
l’aparició de Salomó en el seu palanquí». El
poema està ambientat en un verger, en un
oasi, en el que en diríem un paisatge típic de
l’Orient Mitjà. El paisatge, que té un paper
tan important en aquest poema, és típicament «bíblic».
El Càntic també pot resultar estrany
per al lector actual a causa del seu arcaisme. No debades, es va escriure quan encara
no s’havia inventat l’amor. L’autor d’aquest
poema no havia llegit ni els trobadors, ni
Petrarca, ni tota la seua llarga descendència. Això que es va estalviar. Al Càntic dels
Càntics s’hi podria aplicar el mateix que va
escriure Fuster sobre El poema de la rosa als
llavis de Salvat-Papasseit, aquest Càntic dels
Càntics de la literatura catalana. Fuster caracteritzava El poema de la rosa als llavis com
«una efusió lúdica dels sentits, en la qual
no sembla compromesa cap altra part més
profunda de la personalitat de l’amant». «Ni
l’abans ni el després», continuava Fuster, «no
hi tenen importància: es diria que no existeixen ―sentiment o reflexió― i que l’amor
comença i acaba en la seva flamejant fugacitat». Tant el Càntic com El poema de la rosa
als llavis són una celebració, no pas una reflexió a posteriori, òbvia i lúcida alhora, amb
el consegüent regust de cendra. Crec que en
tot el Càntic hi ha un únic vers que es podria
considerar «ideològic»: el que proclama que
«l’Amor és fort com la Mort».
He de confessar que, malgrat que
la traducció de Comadira està molt bé i és
molt efectiva, no m’agrada llegir el Càntic
separadament de la Bíblia. La lectura al·
legòrica o en clau espiritual la veritat és que
em deixa una mica fred, però la inclusió del
Càntic en el cànon bíblic en fa un poema
més sorprenent i intens, i li confereix una
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ressonància més profunda. El Càntic, per la
seua banda, contribueix poderosament a reforçar el caràcter de biblioteca de la Bíblia.
Es pot discutir si el món no seria tan digne sense el Càntic, però segur que sense el
Càntic la Bíblia no seria una biblioteca tan
completa.
Abans m’he referit a l’estranyesa que
produeix a qualsevol lector innocent o desprevingut la inclusió del Càntic dels Càntics
en la Bíblia. El mateix es podria dir d’un altre
dels llibres sapiencials, l’Eclesiastès, aquesta
expressió desolada i nihilista de l’existència
humana: «Perquè la sort dels homes és la
sort de la bèstia i és la mateixa per a tots
dos; que així com mor un, així mor l’altre, i
un mateix esperit de la vida tenien tots dos.
No en queda pas més de l’home que de la
bèstia, perquè tot és vanitat! Tots van a parar
al mateix indret; tots van ser fets de la pols, i
tots tornen a la pols».

Em sembla que aquestes dues obres
només grinyolen en el corpus bíblic quan
les posem en contacte amb el Nou Testament. Però des d’un punt de vista estrictament literari, i fins i tot doctrinal, el Càntic
i l’Eclesiastès s’integren perfectament en el
conjunt de l’Antic Testament. Es podria dir
que són les dues cares de la mateixa moneda.
Totes dues tenen raó. Totes dues són veritat.
Contra el vers «l’amor és fort com la mort»,
l’Eclesiastès nega per exclusió la possibilitat
o la mera existència de l’amor i, implícitament, la denúncia com a aparença, com a
vanitat il·lusòria. Per a l’Eclesiastès hi ha una
veritat última, i aquesta veritat és la mort.

ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a l’IES Lluís Vives
de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte modern (Tàndem Edicions, 2012), diversos
escrits de crítica literària i Un son profund. Dietari d’un curs de literatura universal (Viena Edicions,
2013), llibre pel qual va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. Al setembre de 2010 va obrir el blog de
literatura la serp blanca (htto://laserpblanca.blogspot.com). Un any més tard va inaugurar el web de
literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava els materials publicats al blog (http://
literaturauniversal.laserpblanca.cat).
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El mite de Pruitt-Igoe.
ENTREVISTA A CHAD FREIDRICHS

«La propera vegada que la ciutat canviï, recordeu Pruitt-Igoe»
«L’arquitectura moderna va morir a St. Louis, Missouri, el 15 de juliol de 1972, a les 3.32
de la tarda aproximadament» va escriure el polemista Charles Jencks referint-se al complex
Pruitt-Igoe, un conjunt de blocs d’onze pisos d’alçada que ocupaven més de dos-cents mil
metres quadrats i que, gairebé vint anys després d’haver estat inaugurats, van ser destruïts per mitjà d’una implosió controlada. The Pruitt-Igoe Myth: an Urban History (2011) és
un documental, dirigit per Chad Freidrichs, que es construeix al voltant d’entrevistes amb
persones que van viure en aquells blocs i d’imatges d’arxiu. Aquesta és l’entrevista que Freidrichs ens va concedir.
En algunes entrevistes teves he llegit que vas començar a interessar-te per la història de PruittIgoe des d’un punt de vista arquitectònic perquè volies saber si les edificacions on vivim ens poden
canviar la vida i el comportament. Després de la pel·lícula, has arribat a cap conclusió?
Quan vaig començar el projecte, ho vaig fer amb aquesta idea, que per a mi tenia força sentit
i, a més, havia llegit llibres que la sostenien, també. Tanmateix, de mica en mica, a mesura
que la pel·lícula va anar virant vers un seguit de temes molt més amplis (la degradació dels
nuclis urbans, la legislació, la segregació i el racisme), aquesta suposició va anar perdent importància. Fins i tot hi va haver un moment —no sabria dir-te quan— que vaig començar
a qüestionar-la.
Ara bé, malgrat tot, em sembla que estic d’acord amb la idea que l’ambient arquitectònic
d’on vivim ens influeix, però en un cert sentit i prou. Em fa l’efecte que la disposició de
l’espai públic és important, i pot fer que la gent tingui ganes de fer-lo servir més o menys,
o d’una manera determinada, però probablement no ho és tant com per a enfonsar un programa d’habitatge públic.
Em sembla que un dels nostres entrevistats, Robert Fishman, ho explica molt més bé que jo,
en una frase que no vaig incloure a la pel·lícula: «La gent és tremendament flexible, s’adapta
a diversos ambients, i de vegades en treu profit i a voltes no.»
Crec que una de les virtuts més grans de The Pruitt-Igoe Myth és que no pretén oferir una explicació del que va passar; mostra perfectament la complexitat de la història i, per tant, el públic ha
d’extreure les seves conclusions sense sentir-se tractat amb condescendència. Et va costar estar-te
d’oferir el que podríem anomenar «la veritat» o, si més no, «la teva veritat»?
Des del començament, vaig observar que hi havia la tendència de simplificar excessivament
el llegat de Pruitt-Igoe. Cadascuna de les explicacions del seu fracàs es reduïa, generalment,

66

35 mil·límetres

a cercar una mena de cap de turc, cosa que passava per ignorar el context general. (Empro
el mot fracàs entre cometes no pas per a qüestionar la idea que Pruitt-Igoe va fracassar, sinó
simplement per a mostrar-ne la complexitat. Crec que molt sovint el terme fracàs es fa servir
d’una manera poc clara, quan hauria de ser més precisa.) «Va ser culpa de l’arquitecte», «va
ser culpa dels veïns», «la culpa va ser del govern». Cap d’aquestes afirmacions no era prou
convincent i em feia l’efecte que sempre amagava un interès polític o teòric. Cercar caps de
turc tenia un objectiu.
Va ser l’assaig «The Pruitt-Igoe Myth», de Katherine Bristol, que em va fer interessar per
aquesta història per primer cop, sobretot des del vessant arquitectònic, tot i que posteriorment va ser difícil de passar per alt temes que Bristol no tracta en el seu article.
I per tant el tema de la pel·lícula va anar aproximant-se de mica en mica a la línia de pensament que afirma que qualsevol història és complicada, i que normalment és difícil de
reduir-ho tot a una resposta i solució simples. Admeto que d’alguna manera és paradoxal
tenir això com a frase lapidària. Ara bé, com que la meva intenció principal era defensar una
comprensió més complexa de Pruitt-Igoe, hauria estat difícil oferir una solució o un punt
de vista que ho endrecés tot impecablement.
La dificultat principal era aconseguir que aquesta complexitat fos manifesta i entenedora
per al públic en general. Les històries simples són més fàcils d’entendre. Quan tens tot d’angles interrelacionats, és ben bé un repte fer-los llegibles en un format de temps real i lineal
com el d’un documental.
Al començament de la pel·lícula veiem un bosc i de seguit ens assabentem que en aquella zona és on
hi havia hagut Pruitt-Igoe. Trobo que és com filmar les restes d’una ciutat romana i mirar d’imaginar com devia de ser viure-hi. L’única diferència és que les restes de Pruitt-Igoe són en el record
de la gent que hi va viure i que encara ens en poden parlar. Creus que un dels objectius principals
de qualsevol documental hauria de ser protegir el passat de l’oblit?
Em sembla que és un objectiu molt noble i, tot i que no cal que tots els documentals el
tinguin, el comparteixo i espero haver-lo assolit amb Pruitt-Igoe.
Ho guarniré una mica, i a veure si hi estàs d’acord: a més de preservar la història de PruittIgoe, vam mirar d’evitar que fos plana, volíem fer una representació tan completa com fos
possible del passat. Crec que, en general, hi ha la tendència a narrativitzar la història amb
lliçons que ens permetin aprendre’n coses. Simpatitzo del tot amb aquesta tendència —és
el que faig constantment sense adonar-me’n, segur. Ara bé, com deia abans, crec que pot
perjudicar molt els qui són a l’altra banda d’aquesta suposada lliçó.
Per això, a Pruitt-Igoe, vam intentar anar més enllà de la narrativa relativament plana del
fracàs i la culpa, amb la intenció de transformar-la en quelcom que tingués més a veure amb
la naturalesa complexa de l’experiència viscuda. Penso que això està en la línia de les propostes acadèmiques de la historiografia dels darrers cinquanta anys que pretén anar més enllà
de les històries icòniques, vers quelcom més profund i més proper a un sentit ric del temps
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i l’espai, tot respectant el moment històric, més que no pas mirant de transformar-ho tot en
una història o en una lliçó preconcebudes.
De fet, de gairebé tot el que apareix a la pel·lícula ja se’n parlava durant els anys seixanta i
setanta. Els diaris, les pel·lícules i fins i tot la televisió tractaven, més o menys profundamet,
els problemes del descens de la població, del racisme, de les lleis i de les experiències positives i negatives dels veïns.
Ara bé, les històries generals normalment tendeixen a conservar una o dues idees. I crec
que això va passar amb Pruitt-Igoe: aquella imatge de la implosió parlava massa d’un fracàs
enorme, d’una negativitat total.
Per mitjà de les entrevistes als veïns, vam mirar d’incloure-hi les coses bones i les dolentes,
no pas per cercar cap mena d’equilibri, sinó perquè la realitat era així. Quan vaig començar
el projecte no m’esperava pas tanta diversitat d’opinions. A molta gent li agradava PruittIgoe, i van estar molt tristos de veure com desapareixia. D’altres l’odiaven. En gran part, això
depenia de la manera com s’havien incorporat al projecte, i les condicions en què es trobava
quan hi havien entrat a viure. I la gent de vegades s’estima més mirar el passat amb opti-
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misme. Tanmateix, amb els anys qualsevol mena de matís sobre Pruitt-Igoe s’havia perdut.
Per tant, sí, estic molt d’acord amb tu quan suggereixes que hem de preservar els records.
Crec que pot ser una funció molt important per a un documental.
La narrativa a què tot just et referies, a la pel·lícula la construeixes —en part— parlant amb exveïns i experts, per què no vas entrevistar cap polític o constructor que tinguessin a veure amb el
projecte? Com vas escollir la gent que apareix en el documental?
Els temes que m’interessen tendeixen a la complexitat, però estèticament miro de ser simple. M’agrada centrar-me, perquè vull que el públic sigui capaç de seguir la història, intel·
lectualment i emocionalment.
La història, tal com la vam explicar, tracta d’un projecte d’habitatges públics en una ciutat
en declivi i com aquest i altres factors van afectar els veïns de Pruitt-Igoe. Per tant, el nostre
punt de vista va dictar les entrevistes que necessitàvem.
Els veïns són els qui hi van perdre més, i els més profundament afectats, i, per tant, vam
decidir que el seu punt de vista era el principal. Però si haguéssim entrevistat massa veïns
hauríem reduït el poder emocional dels qui apareixen a la pel·lícula, que vam creure que
representaven bona part de l’experiència de Pruitt-Igoe.
La decisió de no incloure polítics, constructors i policies es basava en la sensació que haurien acaparat la pel·lícula amb veus que no necessàriament havien d’aportar res a l’impacte
global del film, si més no si tenim en compte el punt de vista des del qual narràvem la història. Al començament del projecte, ens vam aproximar a alguna d’aquestes persones, però
a mesura que ens centràvem, cada cop semblava que eren menys rellevants per a la història
que explicàvem.
Quan em preguntava què podrien afegir a la historia un contractista, un polític o un expert
en demolicions, generalment em responia: «no gaire més del que les filmacions d’arxiu i els
experts no ens estiguin dient.»
La cosa interessant és que algunes d’aquestes veus van acabant entrant a la pel·lícula, però
per mitjà dels veïns: Sylvester Brown treballa com a periodista a St. Louis; Valerie Sills va
ser agent de policia i va patrullar per edificis semblants a Pruitt-Igoe, i Ruby Russell va ser
una activista que va ser membre de l’oficina d’afers relacionats amb el lloguer d’habitatges
de la ciutat i que, per tant, es va relacionar amb polítics locals.
Però al cap i a la fi, ens feia l’efecte que el més important era la història dels veïns i, per això,
els vam dedicar gran part del nostre temps. D’altres, per descomptat, podrien haver mostrat
un punt de vista diferent.
A moments sembla que Pruitt-Igoe fos concebut com la cura d’una malaltia, una malaltia que es deia
barris baixos. Ara bé, quina part del projecte podem atribuir a la propaganda política?
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Quan vaig estudiar els inicis dels programes d’habitatge públic dels EUA, una de les primeres
metàfores que vaig trobar va ser l’equació dels barris baixos amb una mena de malaltia social.
Els descrivien com a atapeïts i contaminats, com un focus de tot tipus de malalties físiques. I
com un càncer, s’escampaven sense pietat, amenaçant béns, propietats i fins i tot els negocis del
centre de la ciutat. La premsa, els líders polítics i empresarials, i alguns advocats van adoptar
aquesta metàfora com una manera de suggerir la mort inevitable de la ciutat si no es feia res
per a solucionar aquests problemes. En contrast, un complex d’habitatges públics com el de
Pruitt-Igoe, era nou i net, amb molt de sol i aire fresc. Tot això apareix explícitament en la
promoció inicial d’aquests edificis.
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L’estil modernista dels edificis alts de Pruitt-Igoe va marcar la moda pels projectes d’habitatges públics posteriors a la Segona Guerra Mundial a tot el país (mentre que abans de la guerra,
en general, eren edificis baixos). I tot això partia de la creença dels líders de les ciutats —com
l’alcalde Darst de St. Louis— que els problemes de creixement de les ciutats antigues es podrien solucionar construint una ciutat nova i moderna. Propaganda o no, crec que creien de debò
que el càncer s’escampava, i que l’única manera de tractar-lo era tallar-lo d’arrel.
La manera com les ciutats s’han construït a Europa és força diferent de la manera com s’han fet als
EUA. Tanmateix, mentre mirava la pel·lícula no vaig poder evitar de pensar en certs barris que
hi ha als afores de ciutats com Barcelona, Roma o París. A més, els centres de moltes grans ciutats
europees està essent buidat d’habitants perquè interessa que esdevingui zones de lleure artificial per
a turistes. Mentre filmaves The Pruitt-Igoe Myth eres conscient de les dimensions internacionals
dels problemes que mostres al teu documental?
Sí, durant la meva investigació, vaig llegir sobre l’experiència de l’habitatge social a Holanda,
i suposo que gairebé tothom qui estigui interessat en qüestions urbanes coneix l’agitació
dels suburbis parisencs. Crec que fins i tot en van parlar a les notícies abans que comencés
a investigar sobre Pruitt-Igoe.
Jaime (la meva ajudant de producció, coguionista i esposa) i jo vam tenir el plaer de visitar
moltes ciutats d’Europa mentre fèiem Pruitt-Igoe. Vam estar-nos als afores d’Amsterdam
i els blocs enormes que vèiem quan viatjàvem en tren eren impressionants, d’una manera
molt semblant a Pruitt-Igoe.
Sovint he tingut aquesta conversa després d’algunes projeccions: els pobres estan segregats
arreu, el que canvia són els llocs. Òbviament hi ha diferències, però sembla que els mitjans
per a oprimir una classe marginada s’assemblen, més enllà del lloc on ens trobem.
A la pel·lícula sembla que defensis l’obra de Yamasaki, que ha estat criticada per molta gent, tret
dels qui de fet vivien al complex (el descriuen com «un lloc meravellós» i «un somni fet realitat»).
Realment creus que l’arquitectura del complex no va tenir res a veure amb el fracàs del projecte?
Jo volia fer una pel·lícula sobre arquitectura i disseny. Vaig acabar fent-ne una que amb
prou feines esmenta aquestes disciplines, senzillament perquè no les vaig considerar factors
importants.
Per tant, no; no em fa l’efecte que el disseny de Yamasaki tingués cap mena de culpa, tant
si ens referim a com va ser concebut inicialment —amb una barreja de blocs alts i baixos, i
cobert d’arbres— com si ens referim a com va acabar essent. Amb això no defenso l’estètica
del disseny, només la seva suposada complicitat amb la situació social.
Cito la saviesa de Robert Fishman una altra vegada perquè diu les coses molt més bé que jo:
«D’alguna manera Pruitt-Igoe va fracassar perquè construir habitatges nous i prou no podia
contrarestar els problemes de fons que assetjaven les ciutats americanes. No era la manera
d’escapar d’aquesta tragèdia.» Per a mi no es pot resumir més bé.
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Un cop dit això, cal recordar que a molts veïns no els agradaven alguns aspectes de PruittIgoe. A molts no els agradava el ciment. A d’altres, els blocs alts (però n’hi havia que sí). A
la majoria no els agradava que els ascensors sempre estiguessin espatllats. Alguns creien que
hi havia massa gent. D’altres veien que era massa fàcil que gent de fora hi entrés. Per tant, el
manteniment i la seguretat van tenir-hi un paper molt important —i això, d’alguna manera,
té a veure amb el disseny—, però em va semblar que hi havia factors més convincents, que
són els que mostro a la pel·lícula.
Al final de la pel·lícula tots entenem que Pruitt-Igoe no va ser cap solució. Si el manteniment del
complex hagués estat el correcte, creus que hauria funcionat?
Especular històricament sempre és complicat. Potser algú podria analitzar les despeses de
manteniment i comparar-les amb els ingressos a partir dels lloguers, però per a fer això hauríem d’assumir que un percentatge de gent no hauria marxat de Pruitt-Igoe si hagués estat
més ben conservat. I això és complicat de fer, perquè els preus del mercat d’habitatges de
lloguer de St. Louis baixaven dramàticament a causa de la despoblació ràpida de la ciutat.
Ja veus que és un tema complicat.
Els mecanismes per a finançar el manteniment del complex (a partir de les rendes dels llogaters) no tenien absolutament res a veure amb la situació a peu de carrer. Si hi hagués hagut
un subsidi federal per al manteniment, la situació s’hauria estabilitzat? No n’estic segur. Hi
havia moltes pressions externes en contra d’aquesta estabilització, la més important és que
molta gent es traslladava a viure als afores de la ciutat.
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Pruitt-Igoe va esdevenir un mite fins i tot abans de la seva destrucció. Per què creus que el teu
documental és el primer que se centra en la història d’aquest complex?
Això és difícil de respondre, perquè és evident que vaig veure que el projecte tenia prou
virtuts per a tirar-lo endavant. Un motiu és que, potser, per a la majoria, l’habitatge social no
és el tema més atractiu del món. Ja t’he dit que, al principi, el que em va atraure del film va
ser el tema del disseny i no pas l’habitatge social per se. I crec que la majoria de les anàlisis
de Pruitt-Igoe provenen d’aquest punt de vista senzillament perquè conté una gran idea:
l’ambient construït modela la realitat social.
Tot i que crec que tard o d’hora algun director hauria acabat fixant-se en Pruitt-Igoe, he
d’admetre que no és una història que destaqui com a candidata òbvia per a una bona narrativa. La manera com s’havia explicat abans —va ser construït amb bones intencions, va
degradar-se per un motiu o altre i alguns edificis van ser enderrocats— no sembla que ofereixi gaire més a dir, oi?
De fet, hi ha molts temes que esperen que algú els explori amb més profunditat.
Dius que t’estimes més editar que filmar i justament penso que l’edició de The Pruitt-Igoe Myth és una
de les virtuts principals de la pel·lícula: hi fas servir filmacions antigues i les combines amb algunes de
teves i amb les entrevistes als veïns. Les imatges antigues van ser captades amb intencions propagandístiques, tot i que a la pel·lícula esdevenen quelcom molt diferent. Creus que aquesta és una de les principals
qualitats i fragilitats de qualsevol imatge, que poden ser emprades per a objectius oposats? Com podem
conviure amb aquesta paradoxa ?
Crec que aquí rau gran part de la força de les imatges: se’ls poden atribuir propòsits nous a partir
de la recontextualització. Això ens permet de fer servir una herència visual (per exemple, aquestes
filmacions antigues) i no quedar-nos tancats en les mateixes narratives que les van envoltar originàriament. Aquest és un dels aspectes més emocionants de treballar en un projecte d’arxiu: veus
com el significat de les imatges es transforma. Ara, òbviament, si això es porta a un extrem, hi ha
el perill de tornar a fer propaganda. Per això és important que la història en si estigui basada en
fets i que el director ofereixi un punt de vista informat. Tot i això, valoro moltíssim la flexibilitat
creativa de treballar amb aquestes imatges antigues.
Com deies abans, les imatges de les demolicions són molt conegudes i han esdevingut la part més visible
del mite de Pruitt-Igoe. Què podem fer contra la banalització que implica la repetició constant d’imatges? Aquí se’m fa difícil de no pensar en l’11 de setembre, per exemple.
Bé, per començar, crec que donar un significat nou a aquelles imatges gastades, ajuda. En el context de la nostra pel·lícula, les filmacions de la implosió signifiquen, alternativament, la pèrdua
d’una llar o el desplaçament de la gent (una altra vegada), més que no pas el fracàs del disseny.
Les imatges són resilients. Són prou fortes per a adoptar significats nous i esdevenir més poderoses encara.
Per tant, el que proposo als qui estiguin preocupats per la repetició i la banalització de les imatges
no és pas que no en mirin més, sinó que s’esforcin per no mirar-les d’una manera repetitiva i banal.
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Per altra banda, crec que és important de no fer servir les mateixes imatges ad nauseum; cal
mirar d’oferir perspectives noves a partir d’imatges menys vistes, si n’hi ha. Sovint penso que
és qüestió de dedicar-hi temps i esforç. Alguns productors tenen pressa, o pretenen transmetre la narrativa estàndard i prou, i per això confien en les fonts més fàcils i més reconegudes públicament. Dissortadament, sovint són els mateixos productors els qui generalment
tenen les audiències més grans i més mitjans. Aquí penso en la televisió. Aquesta mena de
produccions tenen limitacions reals, a parer meu.
De quina manera la teva obra anterior t’ha ajudat amb The Pruit-Igoe Myth? Qui t’ha influït
més, a l’hora de filmar?
Miro de créixer, o potser em sento forçat a créixer amb cada pel·lícula. Cada projecte té les
seves limitacions particulars i encara he de fer dues pel·lícules semblants (incloent-hi el
projecte post-Pruitt-Igoe que estic a punt d’enllestir). És important fer que les coses tinguin
un to interessant i fresc pel que fa a la temàtica i l’estil. Les meves pel·lícules són reflexos
parcials de diversos interessos: m’agraden moltes coses. Ara estudio arquitectura i planificació urbana. Potser sí que acabaré fent una pel·lícula sobre disseny. I per tot això, sembla com
si hagués de reinventar la roda a cada film. Ara, en el fons ja sé que no cal.
La meva primera pel·lícula (Jandek on Corwood, 2003) es basava en entrevistes. Ho vaig dur
una mica més enllà en les dues obres següents (First Impersonator, 2007; The Pruitt-Igoe
Myth, 2011), i definitivament vaig arribar al cim, en termes d’efectivitat, a Pruitt-Igoe. First

73

74

35 mil·límetres

Impersonator té un component moderat d’arxiu, cosa que vaig ampliar molt a Pruitt-Igoe
i arriba a l’extrem en la pel·lícula de ciència-ficció que estic completant, composta del tot
per imatges d’arxiu. Però la pel·lícula de ciència-ficció no té entrevistes; té veu en off, cosa
que vaig explorar per primera vegada a Pruitt-Igoe. Per tant, he agafat dos components de
Pruitt-Igoe (l’arxiu i la veu en off) i els he ampliat fins a l’extrem, a costa de la resta. Et puc
gairebé assegurar que la pròxima pel·lícula després d’aquesta serà diferent del tot, però no
sé pas de quina manera.
I, sincerament, no em fixo gaire en influències, si més no en el sentit habitual de fer llistes
de directors que m’agradin. No veig gaires pel·lícules. Sóc més lector que no pas espectador.
Estic segur que aquestes influències hi són, però normalment la meva manera de filmar no
és gaire diferent del que passa en qualsevol altre projecte llarg: mires d’arreglar problemes
quan sorgeixen i de fer que tot rutlli tan bé com pots, d’una manera que et satisfaci a tu i als
qui tens al voltant. I amb sort acabes fent quelcom que va més enllà del clixé i que fins i tot
pot ser memorable.

CHAD FREIDRICHS és un director nord-americà que fa més d’una dècada que es dedica al
cinema independent. Els seus documentals (Jandek on Corwood, First Impersonator i The PruittIgoe Myth: An Urban History) han estat projectats en festivals arreu del món, incloent-hi South By
Southwest, Silverdocs, and Full Frame. Per completar The Pruitt-Igoe Myth: An Urban History —segurament la seva obra més reeixida— va treballar quatre anys. El seu darrer projecte és el curtmetratge Red Cloud, un thriller de ciència ficció sobre la Guerra freda. Freidrichs és professor a l’Stephens
College, a Columbia (EUA).
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El lloc de les coses
NUNO JÚDICE

M’agraden les paraules exactes, les que encerten
el centre de les coses, i quan les trobo
és com si les coses en sortissin.
Aquestes paraules són dures com els objectes
que designen, pedra, tronc, ferro, el vidre
d’espills esberlats amb la calor de la tarda.
Miro d’incendiar-les quan escric, com si
el foc sortís de dins la frase, i s’escampés
pel camp de la pàgina en una devastació de síl·labes.
Aleshores, llanço sobre les paraules altres paraules,
aigua, pols, terra, l’aire sec de l’estiu, perquè la veu
no es cremi en aquest paisatge negre.
Recullo les restes, els adjectius, els adverbis,
articles, preposicions, perquè només les paraules que indiquen
les coses restin al lloc que ja tenien.
Tant hi fa que les frases perdin el sentit. El
que resta són els noms de les coses, perquè les coses en surtin
i les puguem veure als seus llocs.

NUNO JÚDICE (1949) és un poeta, traductor, dramaturg i assagista portuguès. Ha estat traduït a
l’italià, l’anglès, el francès i el castellà. És catedràtic i professor de literatura comparada a la Universitat Nova de Lisboa.
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El meu Prometeu
JACQUES LIPCHITZ

L

a història del meu Prometeu està lligada tan íntimament a la vida del París
d’abans de la derrota que paga la pena que
l’expliqui.
La idea d’esculpir un Prometeu feia
temps que em rondava pel cap; però no
es tractava pas d’un Prometeu encadenat,
sinó més aviat d’un que fes de guardià de la
flama. Els fets de 1933 em van demostrar
que encara era d’hora per a pensar en una
actitud tan olímpica. A mesura que el món
s’enfosquia més i més, les forces malèfiques
s’ensenyorien de les fonts vives de l’Univers.
Aleshores se’m va acudir de fer un
Prometeu actual. Va sorgir de la idea següent: per tal que Prometeu —que personifica el progrés humà— pugui actuar com
cal, s’ha d’alliberar de les seves traves. Lligat
a la roca i amb el voltor rabejant-se al seu
costat, és impossible que se li acudeixi d’auxiliar els miserables mortals. Així, doncs, el
vaig alliberar. Em va semblar que si feia una
estàtua amb aquest significat, contribuiria,
amb el meu gra de sorra, a plantejar la necessitat d’una empresa com aquella.
No vaig calcular bé, ai!, la força enorme amb què hauria d’enfrontar-se.
Els primers esbossos els vaig fer al
1933 i mostraven un Prometeu victoriós.
Havia trencat les cadenes, i un voltor petit,
amb prou feines viu, ja no era capaç d’entorpir el seu camí.

Transformava els meus desitjos en
realitats.
El que va succeir després a Europa
em va demostrar que m’avançava als esdeveniments. Com que la meva obra no em
satisfeia, va continuar sent un esbós i prou.
Les coses van romandre així fins que,
al 1936, la direcció de l’Exposició Internacional de 1937 em va demanar si hi volia
participar encarregant-me de la decoració
del Palais de la Découverte. Vaig acceptar-ho amb entusiasme. Em van presentar
un lloc singularment adequat per a un Prometeu. Tot i que estava més preparat que
al 1933, comprenia que encara no havia
arribat l’hora del triomf. Ans al contrari,
el moment de la lluita a mort s’acostava. I
com que la meva estàtua havia de dominar
una de les entrades del Palais de la Découverte, que contenia el testimoni de tota la
feina prometeica que els homes havien realitzat fins en aquell moment, vaig voler que
la meva obra constituís el missatge següent.
Volia dir als homes: Si desitgeu continuar lliurement la vostra feina creadora,
cal que lluiteu i derroteu, sigui com sigui,
les forces fosques que envaeixen el món.
ment.

I vaig començar a treballar febril-

Després d’algunes investigacions
vaig fer un Prometeu jove i fort, tocat amb
un barret frigi, atribut de la democràcia, i
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un voltor molt gran, tan fort com Prometeu, les dues potes del qual, amb unes urpes
molt llargues, s’aferren a les parts vitals del
seu antagonista.
Però Prometeu el té ben agafat.
Amb una mà poderosa l’escanya. Amb
l’altra mira de mitigar els estralls de les urpes
atroces.
La lluita és terrible. Ara bé, n’hi ha
prou amb un cop d’ull per a adonar-se cap
a quina banda s’inclina la victòria. El voltor
està perdut; només cal temps per a rematar-lo.
És evident que una estàtua com
aquella no podia agradar tothom, sobretot
quan, la tardor del 1937, es va haver de
desallotjar del Gran Palais tot allò que pertanyia al Palais de la Découverte, perquè en
aquella part de l’edifici s’havia d’instal·lar el
Saló de l’Automòbil.
La meva estàtua fou despenjada i la
van posar a l’aire lliure davant d’una de les
entrades del Palais de la Découverte, del
cantó dels Camps Elisis.
Sé perfectament que el lloc on la van
posar no era el seu. Des del punt de vista plàstic, tan gran i plantada al costat de
l’espectador sobre un sòcol de tan sols dos
metres no lluïa prou, sobretot perquè havia
estat concebuda per a ser contemplada des
de lluny i a vint-i-cinc metres d’alçada. Però
aquest no va ser l’únic problema. La violència de la campanya que en aquell moment es
va desfermar contra la meva obra va demostrar que, malgrat tot, posava el dit a la nafra.
El que va passar després va justificar
els meus auguris.
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El mes d’abril de 1938, un dels grans
diaris parisencs, Le Matin, va iniciar una
campanya violenta contra el meu Prometeu.
Durant una setmana, a la primera
pàgina d’aquest diari, sense estalviar espai (i
tenint en compte com n’és de car), van mantenir una campanya bruta que reclamava la
supressió de la meva escultura fent servir fotografies i titulars cridaners.
Sincrònicament i paral·lelament, els
qui avui dia es freguen les mans per com
han canviat les coses, van començar una altra ofensiva.
Van recollir signatures entre els artistes, en nom de la salvaguarda de l’art
nacional, per fer treure la meva estàtua. Argumentaven que jo era el portador de vés a
saber quin virus nociu per a la salut del país.
Jo em consolava fàcilment perquè
coneixia la cantarella d’antuvi. Sense voler
comparar-me amb els meus predecessors
il·lustres, tenia molt clar que els qui m’atacaven eren els mateixos que havien impedit
que s’erigís, amb pretextos idèntics, el Balzac de Rodin; els mateixos que perseguien
amb acarnissament els impressionistes, els
cubistes i, en general, tots els qui havien
enfortit el nom de l’art francès arreu del
món.
Anaven de porta en porta demanant
signatures, tot i el risc que de vegades eren
foragitats sorollosament, com els va passar,
per exemple, en una classe de l’Escola de les
Arts Decoratives.
Finalment, aquesta campanya, que
no detallaré per no allargar el relat, va destruir la meva estàtua.
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Al final del maig de 1939, el meu
Prometeu, que era de guix, fou serrat a trossos que es van traslladar a un guardamobles
nacional, on suposo que deuen continuar
podrint-se.
La darrera flor llançada sobre la
tomba de la meva estàtua màrtir (que prefigurava el que ben aviat succeiria en un altre camp molt diferent) fou un míting de
protesta presidit per Mr. Louis Lapique,
membre de l’Institut i Mr. Jean Perrin, Premi Nobel.
Però el meu Prometeu no és mort.
El que se’n conserva, tota la feina
preparatòria, és, segons el meu parer, molt
més important que l’estàtua en si.

Sobre això voldria dir algunes
paraules.
Quan vaig rebre l’encàrrec del Palau
del Descobriment, em vaig posar a treballar. Era l’estiu de 1936. Mitjançant un seguit de dibuixos, vaig mirar de concretar el
meu pensament. Després de clarificar-lo,
de mica en mica vaig anar fent un esbós
en fang que no em va satisfer. Vaig tornar
a començar.
En el primer esbós, Prometeu escanyava el voltor amb totes dues mans, cosa
que creava, des del punt de vista de la composició, un volum que obstruïa el conjunt.
Vaig procurar, doncs, suprimir volum. Vaig
fer que Prometeu escanyés el voltor amb
una sola mà, mentre que amb l’altra es de-
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fensava de les urpes de l’ocell carnívor. Així,
la composició es feia més eloqüent i alhora
deixava espai per a una vista de profunditat.
Com que l’estàtua s’havia de contemplar des de lluny i a vint-i-cinc metres
d’alçada, les proporcions em preocupaven
molt. Aleshores vaig fer un segon esbós. Un
cop els membres de la Comissió el van veure i admetre, vaig començar a fabricar un
model de dos metres d’alçada. L’ampliació
de l’estàtua definitiva, que feia sis metres,
es va executar d’acord amb aquest model.
Durant tres mesos vaig treballar amb diversos companys en aquesta tasca gairebé
mecànica. Calia fer via per a ser puntuals.
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l’obra de la meva vida, i m’acompanyen —
oh, gran i estranya casualitat— dos dels
esbossos de la meva estàtua i trenta-cinc
dibuixos que s’hi refereixen.
Tanmateix, la convicció ferma que
tinc que el meu Prometeu ressuscitarà no
es deu només a aquesta companyia.

Tot seguit vaig retocar el guix que ja
havíem posat al seu lloc, enfilat a les bastides que es van muntar per a aquest propòsit. Aquest període fou un dels més bonics
de la meva vida d’artista.
Em passava matí i tarda enfilat sota
la vidriera immensa del Grand Palais, sol,
lluitant amb la llum devoradora de l’edifici.
Posteriorment, al 1939, vaig fer un
esbós nou de Prometeu que, juntament
amb el que havia fet en fang cuit el 1933,
els dos de 1936, el model de dos metres,
i trenta-sis dibuixos sobre el mateix tema,
havia de figurar en una exposició consagrada a aquesta estàtua a la Galeria Brunner, a
Nova York, durant l’hivern de 1939.
La guerra va espatllar els nostres
plans. Ara sóc a Nova York, separat de

JACQUES LIPCHITZ (1891-1973), escultor cubista lituà, es va traslladar a París al 1909, on va conèixer Picasso, Juan Gris i Modigliani. Amb l’arribada dels nazis al poder, va abandonar Europa i es
va traslladar als EUA, on va arribar a ser força reconegut. Va morir a Capri i fou enterrat a Jerusalem.
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Rhema
Mikhaïl Bulgàkov
Segueix-me, lector! Qui t’ha dit que en aquest món no hi ha amor autèntic, fidel i etern?
Que tallin la llengua al mentider que diu això!
Segueix-me, lector, i només a mi, i jo et mostraré un amor d’aquests!
Ilan Stavans
De vegades em demano com devia ser, al final dels anys cinquanta, llegir Borges sense tot
l’aparell intel·lectual que avui dia el revencia com un semi-déu.
Sei Shonagon
Coses que ens commouen:
Les gotes de rosada que lleixen com perles damunt les canyes d’un jardí els darrers dies de
tardor.
Una dona bonica o un home bell vestits de dol.
Claude Lévi-Strauss
El món ha començat sense l’home i s’acabarà sense ell.
Robert Walser
Aquesta vegada —ha dit el mestre— podeu escriure el primer que us passi pel cap. Amb
franquesa, a mi no m’hi passa res. Aquest tipus de llibertat no m’agrada.
Iuri Andrukhòvitx
Ni de la lectura ni d’un viatge en tornem més savis. Les fronteres són com capítols, els països com gèneres literaris. L’èpica de les rutes, la lírica dels descansos i la negror de l’asfalt
il·luminat de nit pels llums de l’automòbil recorden la línia monòtona i hipnòtica d’un text
imprès que travessa la realitat i ens condueix directament a un destí imaginari.
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Imatges
Pàgina 6: Fragment de l’Atles català (1375), atribuït al cartògraf mallorquí Abraham Cresques (1325-1387). Actualment és a la Biblioteca Nacional de París. Cresques, a més de ser
un gran cartògraf, construïa rellotges, compassos i instruments nàutics. Es creu que l’Atles
el va completar amb el seu fill Jafudà.
Pàgina 16: Il·lustració que acompanyava l’edició de 1907 de Travels with a Donkey in the
Cevennes, de Robert Louis Stevenson.
Pàgina 20: Interior, Strandgade 30 (1909), obra del pintor danès Vilhelm Hammershøi
(1864 – 1916). L’artista i la seva dona van viure deu anys (des de 1899 fins a 1909) al número 30 del carrer Strandgade de Copenhaguen.
Pàgina 22: Oasi al Sinaí. Aquesta fotografia es va fer als anys 20.
Pàgina 27: Der Bücherwurm (1850), de Carl Spitzweg (1808-1885).
Pàgina 30: Gravat del bust de Sèneca fet per l’artista flamenc Lucas Vorsterman i (15951675).
Pàgina 53: Plaça dels Cònsuls, a Alexandria (1900).
Pàgina 58: Port d’Alger, 1881. La imatge la va captar Eugène Trutat (1840-1910), muntanyista, geòleg, fotògraf, i conservador del Museu de Tolosa, que és justament on podem
contemplar-la avui dia.
Pàgina 61: Lonely Man on a Bridge, fotografia de Boris Novok.
Pàgina 67: Vista aèria dels més de dos-cents mil metres quadrats que ocupava el complex
de Pruitt-Igoe, inaugurat el 1954.
Pàgina 69: Els habitants de Pruitt-Igoe eren negres (la majoria, immigrants de zones rurals
afectades per la depressió), les primeres llars dels quals, a St. Louis, havien estat en barris
pobres espantosament superpoblats on, per posar un exemple que apareix al film, en pisos
de tres habitacions hi vivien nou persones.
Pàgina 71: «L’arquitectura moderna va morir a St. Louis, Missouri, el 15 de juliol de 1972, a
les 3.32 de la tarda aproximadament», va escriure el polemista Charles Jencks referint-se al
complex Pruitt-Igoe. Aquell dia, gairebé vint anys després d’haver estat inaugurats, els blocs
van ser destruïts per mitjà d’una implosió controlada.
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Pàgina 73: Exemple de la degeneració en què va anar caient el complex de Pruitt-Igoe.
Pàgina 78: El Prometeu de Jacques Lipschitz.
Pàgina 82: Imatge de la Patagònia de l’època en què Bruce Chatwin la va recórrer. Aquesta
fotografia formava part de l’exposició «La Patagonia di Bruce Chatwin» que l’Institut ItaloLlatinoamericà de Roma va organitzar l’any 1997.
Pàgina 85: La finestra (1972), quadre del pintor txec Jindrich Pilecek (1944-2002).
Pàgina 86: «Chemin de fer de Paris à la lune» és una vinyeta que es va publicar el 14 de
desembre de 1839 a la revista parisenca La Mode.
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